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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
Toustový chléb, máslo, plátkový sýr                          1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Falešná dršťková polévka z hlívy ústřičné a zeleniny              

user
Text napsaný psacím strojem
                                          9,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Smažená tiápie v kokosu, vařené brambory                                                                    4,1,3,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkový dezert                                                                    7
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Text napsaný psacím strojem
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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
Šumavský chléb, máslo, sypaný sýr

user
Text napsaný psacím strojem
  Uzená polévka s kroupami a zeleninou                                                                   1,9

user
Text napsaný psacím strojem
Špaldové kernotto z mletým kuřecím masem a zeleninou                                    9,1,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Polévka ze žlutého hrachu s medvědím česnekem                                     9

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí karbanátek s mrkvičkou, bramborová kaše                                                             1,3,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar s krupicovým kapáním                                                            9,1,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené šunk´n´fleky  s domácí šunkou Bionea                                                          7,3,1,11
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Višňové buchty                                                             1,01a,01c,6,7,3

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový termix                                                           7




