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

user
Text napsaný psacím strojem
12.08. - 16.08. 2019

user
Text napsaný psacím strojem
Uzená polévka s kroupami a zeleninou                                                                 1,9

user
Text napsaný psacím strojem
Steak ze sumečka naložený v bylinkách, vařené brambory                                          1,9

user
Text napsaný psacím strojem
       Polévka z bílých fazolí s dobromyslí                                                                        

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí svíčková na smetaně, domácí kynutý celozrnný knedlík                                9,107,1,3,11

user
Text napsaný psacím strojem
  Kuřecí vývar s krupicí                                                                                         9,1

user
Text napsaný psacím strojem
   Kuře na medu, šťouchané brambory                                                                          6,9,1

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

user
Text napsaný psacím strojem
        Špagety s mletým krůtím masem s mrkvovou omáčkou                                                9,10,6,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Omáčka s rozptýleným ptáčkem, dušená rýže                                                            9,3,1,10

user
Text napsaný psacím strojem

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

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

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Čokoládový smetanový jogurt                                                                    7

user
Text napsaný psacím strojem
 Staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo              1,01a,7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská houska                            

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Sýrový rohlík   - mléko                                           

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
1,01a,6,7,11

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
1,01a,01b,6

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový chléb, šunkové pomazánkové máslo     1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem




