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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Pšeničná toustový chléb ,  tuňáková pomazánka               1,01a,01b,7,4 

user
Text napsaný psacím strojem
Čokoládový pudink                                                           7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, sýrová pomazánka

user
Text napsaný psacím strojem
Kaiserka 

user
Text napsaný psacím strojem

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

user
Text napsaný psacím strojem
Ovocný jahodový jogurt                                               7

user
Text napsaný psacím strojem
Pšeničná toustový chléb, máslo, ovocná marmeláda 

user
Text napsaný psacím strojem
Makový loupáček - kakao

user
Text napsaný psacím strojem
Sojový rohlík - mléko 

user
Text napsaný psacím strojem
Cibulová polévka s bramborami, mrkví a celozrnnými krutony                               9,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
Vepřová kýta na česneku, bramborový knedlík, smetanový špenát                                 9,1,7
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Čočková polévka se zeleninou                                                                                    9
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Text napsaný psacím strojem
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user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí řízeček v trojobalu, bramborová kaše                                                                           1,11,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
                        Polévka zeleninový boršč                                                                          9                

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuskus s mletým masem a zeleninou, sypaný sýrem                                                     9,7,6,1                                                          

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

user
Text napsaný psacím strojem
Frankfurtská polévka s párkem                                                                           9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
 

user
Text napsaný psacím strojem
Pečená aljašská treska se zeleninovým lečem, vařené brambory                                     4                                   
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s růžičkovými kapustičkami a těstovinami                            9,1,

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí nudličky se smetanovou omáčkou se žampióny, dušená rýže                            9,7,1
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1,01a,01b,7,8,6,3,11
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Text napsaný psacím strojem
1,01a,01b,7
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Text napsaný psacím strojem
1,01a,3,7,6
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Text napsaný psacím strojem
                        1,01a,01b,7
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1,01a,01b,7
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