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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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 24.6. - 28.6. 2019 

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a bezpluchým ovsem                                    9,1,

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

user
Text napsaný psacím strojem
           Cizrnová polévka s majoránkou                                                                     

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí plátek s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, smetanový špenát                                     9,1,7 

user
Text napsaný psacím strojem
   Česnečka se zeleninou a celozrnnými krutony                                                        9,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
Gratinovaná mletá mořská štika se zeleninou a sýrem, bramborová kaše                                    4,9,7,1
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Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Kmínová polévka s vejci                                                                                             9,3,6

user
Text napsaný psacím strojem
Špagety s kuřecím masem s brokolicí v sýrové omáčce                                                      9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Pšeničný toustový chléb, žervé                                          1,01a,01b,7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chléb, máslo strouhaný sýr eidam                1,01a,01b,7,8,6,3,11

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Medové perníčky - mléko                                                 1,01a,01c,6,7,3

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

user
Text napsaný psacím strojem
Slunečnicový chléb, vaječná pomazánka                        1,01a,01b,01c,11,7,6,3

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Máslová vánočka - kakao                                                        1,01a3,7,6

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí kousky s mrkví, dušená rýže                                                                              9,6,1
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar se zeleninou  a kuskusem                                                                9,1




