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

user
Text napsaný psacím strojem
16.7. - 20.7. 2018

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

user
Text napsaný psacím strojem
Steak z mahi mahi vařené brambory, dušená kukuřice s paprikou                               4

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská bramboračka                                                                                          9,1

user
Text napsaný psacím strojem
             Krůtí masíčko na kari dušená rýže 

user
Text napsaný psacím strojem
9,7,1

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

user
Text napsaný psacím strojem
             Vepřové nudličky, asijské nudle                                                                             1,6

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Cibulová polévka s bramborami, mrkví a sýrovým toustíkem                                      9,1,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí řízky v trojobalu, bramborová kaše, okurka                                                            1,11,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Polévka minestrone                                                                                                  9,1

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Racio čokoládové kuličky s mlékem                         7

user
Text napsaný psacím strojem
Cereální tmavá bageta, žervé                                     1,01a,6,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Býlí jogurt activia                                                              7

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

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Medový perníček  - mléko                                         7,8

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

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




