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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem
26.3. - 30.3. 2018

user
Text napsaný psacím strojem
   Kuřecí vývar s kuřecím kapáním                                                                                     9,3,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí roláda s bylinkami přírodní omáčkou, bramborový knedlík, dušený špenát                                       9,1,11,7,3

user
Text napsaný psacím strojem
 Kapustová polévka s uzeným masem                                                                        9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečený tuňák s bramborami, rajčaty, cibulí a sýrem                                                              4,7,3

user
Text napsaný psacím strojem
Polévka z červené čočky, rajčat a cukety                                                                   9

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí maso  dýňovou omáčkou a tahini, těstoviny                                                           9,11,1

user
Text napsaný psacím strojem
       Zeleninová polévka s párkem                                                                             9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Dalmátské čufty s rajskou omáčkou, dušená rýže                                                           9,3,1,11   
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 SZÁTNÍ   SVÁTEK - VELKÝ PÁTEK

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
-------------------------------------------------------------

user
Text napsaný psacím strojem
--------------------------------------------------------------

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
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user
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Vanilkový srnčí hřbet - kakao                                          1,01a,3,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská houska, máslo, kuřecí šunka                 1,01a,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Velikonoční mazanec                                            1,01a,3,7,6

user
Text napsaný psacím strojem
Sýrový rohlík - mléko                                                    1,01a,7




