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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 ragú polévka                                                                                      9,7,1
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Text napsaný psacím strojem
    Cikánská hovězí pečeně, těstoviny 
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                                                                                  1

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s rýžovými vločkami                                                                  9

user
Text napsaný psacím strojem
Králičí kousky se žampióny, vařené brambory                                                                    9,1
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user
Text napsaný psacím strojem
                          Mrkvová polévka                                                                              9,6,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené kuřecí maso se sýrem, paprikami a těstovinami                                                7,1

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
                     Pórková polévka                                                                                       9,1,7,11

user
Text napsaný psacím strojem
Krokety z mořské štiky se sýrem, vařené brambory                                                     4,3,7,1,11
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Šumavský chléb, žervé                                                   1,01a,6,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilková třená bábovka - mléko                                    1,01a,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Jesenický chléb, mrkvová pomazánka                     1,01a,01b,7,8,6,3,11

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

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                             1,01a,0b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohový vanilkový dezert                                                        7
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user
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Kaiserka, šunkové pomazánkové máslo                 1,01a,7

user
Text napsaný psacím strojem
Makový loupáček - kakao                                            1,01a,7,6,3

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, lučina                                                         1,01a,01b,7                                                                                
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Ovocný jogurt                                                              7




