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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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                 Gulášová polévka                                                                                  9
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   Pečená tilápie se zeleninovým lečem, vařené brambory                                                 4                                                 
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Zeleninový boršč                                                                                 9
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Španělská hovězí pečeně, domácí kynutý celozrnný knedlík                                            9,3,10,1,11
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                 Mrkvová polévka                                                                                      9,6,11                               
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Kuřecí maso se smetanovou omáčkou a nasekaným špenátem, dušená rýže                                       9,1,7
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 Kuřecí vývar s žitnými vločkami                                                                            9,1 
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                Milánské špagety sypané sýrem                                                                           1,7
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Šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda               01a,01b,6,7                    
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Celozrnná bageta                                                               1,01a,6,11
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Světlý toustový pšeničný chléb, máslo, plátkový sýr eidam    1,01a,01b,7
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Jablečný závin                                                                           1,01a,3,7,6
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  Šumavský chléb, paštiková pomazánka                    1,01a,01b,6,7
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Smetanový jogurt stracciatella                                                                   7
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 Staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo              1,01a,7
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      Medový perníček                                                          1,01a,3,7,6
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