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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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          Smetanová polévka z bílé ředkve 
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                                                                 9,7,1

user
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Hovězí ragú s hráškem a mrkví, domácí kynutý celozrnný knedlík                           9,1,11,3
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           Cizrnová polévka s bylinkami                                                                             9

user
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Krůtí steak s cuketovo-špenátovou omáčkou, vařené brambory                               7,1
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Jemná frankfurtská polévka s párkem a petrželkou                                            9,1,7
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 Pečený králík s hořčičnou omáčkou, těstoviny                                                           9,10,7,1
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Pohanková polévka se zeleninou                                                                          9
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Tuňákový nákyp s rýží, vejci a sýrem                                                                    4,3,7
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Kapustová polévka s mletým masem                                                                 9,1
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Kuřecí sekaná s estragonem, bramborová kaše                                                        9,1,3,11,6,7,13

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb , máslo , plátkový sýr eidam 
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 Makový loupáček - kakao
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Kovářský chléb tuňáková pomazánka 
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         Tvarohové buchty - mléko  
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Slunečnicový chléb , bylinkové pomazánkové máslo
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Čokoládový tvarohový dezert 
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Lámankový chléb , sýrová pomazánka 
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Máslová vánočka 
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Celozrnná bageta , máslo 
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Máslový croissant - mléko  




