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

user
Text napsaný psacím strojem
30.7. - 3.8.2018

user
Text napsaný psacím strojem
 Kuřecí vývar s rýžovými vločkami                                                                      9

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí špíz se zeleninou, bramborovo hráškové pyré

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                               9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
Hrachová polévka s celozrnnými krutony                                                          1,6,11

user
Text napsaný psacím strojem
           Maďarský vepřový perkelt, dušená rýže                                                               9,1,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Slunečnicový chléb, rybí pomazánka                1,01a,01b,6,7,4

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Toustový chléb,máslo, kuřecí šunka                  1,01a,01b,7 

user
Text napsaný psacím strojem
Čokoládové kuličky racio - mléko                           7

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

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Ovocný jogurt                                                                      7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Makový loupáček                                                    1,01a,3,7,6

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a nudličkami                                                   9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Smažená tilápie v kokosu, vařené brambory                                                                4,1,3,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Bramborovo - mrkvová polévka                                                                             9,1,11                                                                    

user
Text napsaný psacím strojem
        Kuře na paprice, těstoviny                                                                                     9,7,1 

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí vrabci s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, dušené červené zelí                                     3,1,7




