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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem
21.10. - 25.10. 2019

user
Text napsaný psacím strojem
  Zeleninový vývar s guinoou                                                                                         9

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
 Steak z aljašské tresky, vařené brambory, zadělávaná mrkvička                                       4,7,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                       Zelná polévka                                                                                           7

user
Text napsaný psacím strojem
Králičí ragú s rajčaty a řapíkatým celerem, dušená rýže                                                    9,1

user
Text napsaný psacím strojem
           Hovězí vývar s rýží a zeleninou 

user
Text napsaný psacím strojem
  Kuřecí guláš s červenou řepou, vařené brambory                                                              9,1,

user
Text napsaný psacím strojem
9

user
Text napsaný psacím strojem
       Cizrnnová polévka s dýní                                                                                             9

user
Text napsaný psacím strojem
                 Milánské špagety sypané sýrem                                                                                1,7 

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar se zeleninou s kapáním                                                                   9,1,3

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí masíčko s rajskou omáčkou, domácí kynutý celozrnný knedlík                                9,3,1,11

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                           1,01a,01b,4,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
  Čokoládový pudink                                                            7

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

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový bílý jogurt                                                       7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                 1,01a,0b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Mléčná houska                                                             1,01a,3,7,6




