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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
             Krémová brokolicová polévka                                                                                7,6,9

user
Text napsaný psacím strojem
Smažený mletý steak z hoki, vařené brambory                                                                           4,1,3,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
   Zeleninový vývar s krupicí a divokým kořením                                                           9,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Papriky plněné mletým masem s rajskou omáčkou, dom. kyn. celozrnný knedlík

user
Text napsaný psacím strojem
                                       9,3,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
       Rajská polévka s těstovinami                                                                                        9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí placičky na tymiánu, šťouchané brambory                                                             

user
Text napsaný psacím strojem
              Kuřecí vývar s tyrolským knedlíčkem                                                                               9,1,11,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Milánské špagety se sýrem                                                                                           1,7

user
Text napsaný psacím strojem
 

user
Text napsaný psacím strojem
     Fazolačka s uzeným masem

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                                          

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
9

user
Text napsaný psacím strojem
 Králičí ragů s rajčaty a řapýkatým celerem                                                                                  9,1

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

user
Text napsaný psacím strojem
Medový perník . mléko                                                          1,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chléb, lučina                                                             1,01a,01b,7,8,6,3,11

user
Text napsaný psacím strojem
 Sojový rohlík - mléko                                                                     1,01a,01b,01c,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkový pudink                                                  7

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, rybí pomazánka                                          1,01a,01b,4

user
Text napsaný psacím strojem
 Sýrový rohlík -mléko                                                          1,01a,01b,01c,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Máslová vánočka - kakao                                                1,01a,3,7,6




