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

user
Text napsaný psacím strojem
      17.12. - 21.12. 2018

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

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené šunk´n ´fleky s vepřovým masem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                                       7,3,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
  Cizrnová polévka s bylinkami                                                                              1

user
Text napsaný psacím strojem
 Krůtí plátek s houbovou omáčkou, bramborové noky                                                    9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
  Staročeská česnečka s rozšlehaným vejcem                                                             9,3

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Steak z mahi mahi, vařené brambory, zadělávaná zeleninka                                              4

user
Text napsaný psacím strojem
       Kmínová polévka                                                                                         9,3,1,6

user
Text napsaný psacím strojem
Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sypané sýrem                                                  9,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
  Vánoční rybí polévka s celozrnnými krutony                                                       4,9,7,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
            Krůtí řízeček, bramborový salát

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                      1,11,3,9,10,7

user
Text napsaný psacím strojem
        Máslová vánočka - mléko

user
Text napsaný psacím strojem
   Bílý jogurt activia                                                                    7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Celozrnná bageta - mléko                                               1,01a,6,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Toustový chléb, vajíčková pomazánka                 1,01a,01b,7,3

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
 Ovocný jogurt                                                                            7

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

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




