
Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar se zeleninkou a kuskusem                                                                            9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Vepřové masíčko po selsku, bramborový knedlík, dušené červené zelí

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                               9,1

user
Text napsaný psacím strojem
        Cizrnová polévka s bylinkami

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                                     1

user
Text napsaný psacím strojem
Pečené kuřecí nugetky s naklíčenými semínky, mrkví a sýrem, bramborová kaše                                           7,1,11,3

user
Text napsaný psacím strojem
 Staročeská česnečka s celozrnnými krutony                                                                    9,1,11 

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí kousky z mrkví dušená rýže                                                                                   9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
Gulášová polévka                                                                                              9,1 

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Smažený steak z limandy, vařené brambory                                                                             4,1,3,11,7

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí paprikáš se zeleninovým lečem, těstoviny                                                                    9,1

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

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkový termix                                                                7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Sýrový rohlík                                                                      1,01a,01b,01c,7

user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chléb, tuňáková pomazánka                  1,01a,01b,7,8,6,4,3,11

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

user
Text napsaný psacím strojem
Sojový rohlík  - mléko                                      1,01a,01b,01c,7,6,3,11

user
Text napsaný psacím strojem
Toustový chléb máslo, plátkový sýr eidam          1,01a,01b,7 

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohový závin - kakao                                                   1,01a,3,7,6

user
Text napsaný psacím strojem

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
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