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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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                      Hrstková polévka                                                                                  1,9
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Pečený králík s hořčičnou omáčkou, těstoviny                                                              9,10,7,1
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Kuřecí vývar s drožďovým kapáním                                                                       9,1,11,3
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Kachní prsíčka na pomerančích s medem a rozmarýnem, šťouchané brambory                           9,1
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                 Krémová květáková polévka                                                                          7,9,1 
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Bratislavský krůtí plátek, domácí kynutý celozrnný knedlík                                                  9,1,7,11,3
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Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a palačinkovými nudličkami                                   9,7,3,1
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Smažený steak z aljašské tresky, vařené brambory                                                             4,1,3,11,7
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                    Zeleninová ragú polévka                                                                            9,1,7
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Kuřecí maso na kari s jablky, dušená rýže 
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                                                          9,7,1
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Šumavský chléb, máslo, vepřová dušená šunka        1,01a,01b,6,7
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   Vita rohlík - mléko                                                                       7
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 Lámnakový chléb, pažitkové pomazánkové máslo    1,01a,01b,7,8,6,3,11
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       Termix - mléko                                                       7
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Šumavský chléb, máslo                                                   1,01a,01b,6,7
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Makový loupáček - kakao                                       1,01a,7,3,6
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Kovářský chléb, bylinkové pomazánkové máslo          1,01a,01b,7,8,6,3,11
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Sojový rohlík - mléko                                                      1,01a,01b,01c,7
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  Celozrnná bageta - mléko 
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Býlí jogurt activia                                                                           7
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