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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
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user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s těstovinami                                                                   9,1
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí vrabci s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, dušené červené zelí
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9,1

user
Text napsaný psacím strojem
     Polévka kuřecí ragú                                                                                               7,9,1
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Text napsaný psacím strojem
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 Kababčata, bramborová kaše
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                                                                                1,11,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Zeleninový vývar s rýžovými vločkami                                                                    9

user
Text napsaný psacím strojem
Dýňové rizoto s kuřecím masíčkem sypané sýrem                                                             9,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Čočková polévka se zeleninou                                                                                 9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Krokety z mořské štiky se sýrem, bramborová kaše                                             4,3,7,1,11
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user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s kapustovým kapáním                                                              3,9,1
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Text napsaný psacím strojem
               Špagety s mletým krůtím masem a mrkvovou omáčkou                                               9,10,6,1 
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Šumavský chléb, vajíčková pomazánka                                  1,01a,01b,6,3
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user
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Čokoládový termix                                                                           7

user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chléb, sýrová pomazánka                                  1,01a,01b,7,8,6,3,11
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user
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   Celozrnná kaiserka - mléko                                            1,01a,6,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda                 1,01a,01b,6,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, tuňáková pomazánka                            1,01a,01b,7,4

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




