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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Zeleninový vývar s kukuřicí a čirokem                                                            9
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user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí roláda s bylinkami a přírodní omáčkou, bramborový knedlík, špenát                                     1,9

user
Text napsaný psacím strojem
          Krůtí kaldoun                                                                                                      9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Vepřové maso dušené v kapustě, vařené brambory                                                            9,1

user
Text napsaný psacím strojem
 Zeleninová polévka se sýrovými nočky                                                                 9,3,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
                       Těstovinový salát s tuňákem                                                                              4,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
                     Bílá fazolová polévka                                                                               9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené krůtí ragú se zeleninou a sýrem, šťouchané brambory                                       7,1
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   Hovězí vývar s hráškem a kuskusem                                                                      9,1

user
Text napsaný psacím strojem
   Dýňové rizoto s kuřecím masíčkem, sypané sýrem                                                        9,6,7
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Šumavský chléb, paštiková pomazánka                         1,01a,01b,6,7                        
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   Kovářský chléb, pomazánkové máslo                   1,01a,01b,7  
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Text napsaný psacím strojem
Vanilkový srnčí hřbet - kakao                                          1,01a,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Mléčná houska  - kakao                                              1,01a,3,7,6
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Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, kuřecí šunka                 1,01a,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, šunková pomazánka                             1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Máslová vánočka- kakao                                                1,01a,3,7,6
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Kaiserka, žervé
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1,01a,01b,01c




