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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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user
Text napsaný psacím strojem
              Rajská polévka s těstovinami                                                                      9,1               
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user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí masíčko s křenovou omáčkou, dom. celozrnný kyn. knedlík                                9,7,1,11,3
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    Hovězí vývar s mletým masem a rýží                                                                 9

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

user
Text napsaný psacím strojem
              Mrkvová polévka                                                                                           9,6,1,11  

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené kuřecí maso se sýrem, paprikami a těstovinami                                           7,1
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Zeleninový vývar s krupicí a bylinkami                                                     9,1
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Pečený králík na kořenové zelenině a jablkách, vařené brambory                                   9,1

user
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Fazolačka s uzeným masem                                                                                     9,1

user
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Krůtí plátek se smetanovou omáčkou se žampióny, dušená rýže                               9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chléb, máslo, ovocná marmeláda        1,01a,01b,7,8,6,3,11
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Kaiserka - mléko                                                             1,01,7
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Šumavský chléb, vaječná pomazánka                 1,01a,01b,6,7                       
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Jablečný závin - mléko                                                  1,01a,3,7,6
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Kornspitz chléb, tuňáková pomazánka                  1,01a,01b,6,8
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Čokoládový tvarohový dezert                                                  7
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Šumavský chléb, máslo, vepřová šunka                     1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Máslová vánočka                                                    1,01a,3,7,6
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Toustový chléb, pažitková pomazánka         1,01a,01b,6,7
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Vita rohlík - mléko                                                    1,01a,01b,01c,7




