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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.

user
Text napsaný psacím strojem
19.08. - 23.08. 2019

user
Text napsaný psacím strojem
Čočková polévka s kysaným zelím                                                                           

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí špíz se zeleninou, bramborová kaše                           

user
Text napsaný psacím strojem
  Hovězí vývar s kapustový, kapáním                                                                    9,3,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené těstoviny s tuňákem, zeleninou a sýrem                                                        4,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Pórková polévka s celozrnnými krutony                                                       9,7,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
Vepřové maso dušené v kedlubnách, vařené brambory                                            9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninová polévka s hráškem a kuskusem                                                     9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí roláda s paprikovým pestem a přírodní omáčkou, bramborový knedlík                                 9,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
  Kuřecí ragú polévka                                                                                              9,7

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí maso s kapustičkami, dušená rýže                                                                    9,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                           1,01a,01b,4,7

user
Text napsaný psacím strojem
Celozrnná bageta                                                    1,01a,6,11

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, sýrová pomazánka                     1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
  Čokoládový pudink                                                            7

user
Text napsaný psacím strojem
Kaiserka, pomazánkové máslo natur               1,01a,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vita rohlík                                                        1,01a,01b,01c,7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                 1,01a,0b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Mléčná houska                                                             1,01a,3,7,6

user
Text napsaný psacím strojem
Celozrnná bageta, máslo                                                   1,01a,6,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový býlí jogurt                                                       7




