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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem
15.1. - 19.1.2018

user
Text napsaný psacím strojem
         Rajčatová polévka s rýží                                                                                9

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí masíčko s jemným bylinkovým sósem, dušená rýže                                    9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Polévka z bílých a červených fazolí  s kořenovou zeleninou a česnekem                              9,1 

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                  Krokety z limandy, vařené brambory

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                                               4,3,1,11,6,7,13

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí polévka s kapustovým kapáním                                                                 9,3,1

user
Text napsaný psacím strojem
Těstoviny s kuřecím masem, žampiony a smetanou                                                  9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
                Polévka houbový krém                                                                              9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí steak s přírodním sósem, bramborová kaše, restované fazolky na cibulce                             1,7

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
  Hovězí vývar s hráškem a těstovinami                                                                     9,1

user
Text napsaný psacím strojem
                 Vepřové nudličky, asijské nudle 

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                    6,1

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, vajíčková pomazánka                              1,01a,01b,6,3

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

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
Máslová vánočka - kakao                                                1,01a,3,7,6




