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

user
Text napsaný psacím strojem
Guláš z mahi -mahi, vařené brambory                                                                               4,9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Fazolačka s uzeným masem                                                                                            9         

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí maso se švestkovou omáčkou, domácí kynutý celozrnný knedlík                                 9,1,11,3

user
Text napsaný psacím strojem
       Kuřecí vývar se zeleninou a kapání                                                                         9,1,3

user
Text napsaný psacím strojem
                Krůtí řízečky v trojobalu, vařené brambory                              

user
Text napsaný psacím strojem
1,11,3

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

user
Text napsaný psacím strojem
Racio čokoládové kuličky s mlékem                         7
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Celozrná kaiserka                                                                      1,01a,01b,01c

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, vepřová šunka                            

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

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový jogurt straciatella                                               7
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo             1,01a,7

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

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohový závin                                                                          1,01a,3,7,6
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Celozrnná bageta, máslo                                                        1,01a,6,7,11

user
Text napsaný psacím strojem
Polévka s fazolových lusků s kapáním                                                                  9,1,3
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuskus s mletým kuřecím masem a zeleninou                                                                9,1,6

user
Text napsaný psacím strojem
  Zeleninový vývar s kukuřicí a bulgurem                                                             9,1

user
Text napsaný psacím strojem
    Kuřecí soté se zeleninou a tymiánem, dušená rýže                                                      9,1 
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user
Text napsaný psacím strojem




