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

user
Text napsaný psacím strojem
18.02. - 22.02. 2019

user
Text napsaný psacím strojem
 Hovězí vývar s kapustovým kapáním                                                                         9,3,1

user
Text napsaný psacím strojem
            Kebabčata, vařené brambory                                                                              1,11,3

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
 

user
Text napsaný psacím strojem
  Čočková polévka s kysaným zelím                                                                      9

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí masíčko s bílou omáčkou s mangoldem, dušená rýže                                       9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
  Zeleninový vývar s kukuřicí s čirokem                                                             9

user
Text napsaný psacím strojem
Steak s mahi - mahi naložený v bylinkách, šťouchané brambory, dušená mrkvička                        4,7                                

user
Text napsaný psacím strojem
                         Kuřecí ragú  polévka                                                                               9,7           

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí roláda s přírodní omáčkou, bramborový knedlík                                                     9,3,1

user
Text napsaný psacím strojem
   

user
Text napsaný psacím strojem
        Zeleninová polévka s ovesnými vločkami                                                      9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Kuře na paprice s těstoviny                                                                           9,7,1

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
Sýrový rohlík                                                                      1,01a,01b,01c,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkový termix                                                                7

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

user
Text napsaný psacím strojem

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

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

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

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

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




