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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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user
Text napsaný psacím strojem
    Kuřecí vývar se zeleninou a kapáním                                                               9,1,3

user
Text napsaný psacím strojem
Vepřová kýta na česneku, bramborový knedlík, špenát                                         9,1
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 Krémová brokolicová polévka                                                                          1,7,6

user
Text napsaný psacím strojem
Kuskus s mletým krůtím masem a zeleninou, sypaný sýrem                                  9,7,6,1
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          Polévka zeleninový boršč
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Pečené kuřecí špalíčky na tymiánu, vařené brambory                                           
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                      Státní svátek 
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Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
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                 Státní svátek 
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Den upálení mistra Jana Husa
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Šumavský chléb, žervé                                                   1,01a,01b,6,7
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Text napsaný psacím strojem
Vanilkové vafle  - kakao                                                 1,01a,3,7
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Staročeská houska, máslo                                            1,01a,7
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Ovocný jogurt                                                                   7
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Toustový chléb, máslo, plátkový sýr eidam                  1,01a,01b,7
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Celozrnná bageta                                                          1,01a,6,11




