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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.

user
Text napsaný psacím strojem
5.3. - 9.3. 2018

user
Text napsaný psacím strojem
Kmínová polévka s vejci  
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user
Text napsaný psacím strojem
                                                                                       9,3,1,6
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Holandský krůtí řízek se sýrem a brokolicí, bramborová kaše, kukuřičné sluníčko
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                                    3,1,7
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Kuřecí polévka s nudličkami                                                                                             9,1
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Text napsaný psacím strojem
Kuře na paprice dušená rýže                                                                                              9,7,1
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Text napsaný psacím strojem
Špenátová polévka s celozrnnými krutony                                                                      9,7,1,11
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Text napsaný psacím strojem
Dušený marinovaný králík, těstoviny                                                                              9,10,1
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Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a palačinkovými nudličkami                                       9,7,3,1

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Steak z mahi mahi
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naložený v mrkvovo-paprikovém pestě, vařené brambory
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Hrachová polévka s mořskou řasou arame                                                                         1,6
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Hovězí masíčko po myslivecku, domácí celozrnný kynutý knedlík                                                9,7,3,1,11
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Lámankový chléb, máslo                                                        1,01a,01b,7,8,6,3,11                                               
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Vanilkový tvarohový dezert                                                7
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Racio- čokoládové kuličky s mlékem                             7

user
Text napsaný psacím strojem
   Bílý slazený jogurt - activia                                                7
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Máslová vánočka - mléko                                            1,01a,01b,01c
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Šumavský chléb, vaječná pomazánka                                       1,01a,01b,6,3,7
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Vita rohlík, máslo                                                               1,01a,6,11,7
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Šumavský chléb, máslo, vepřová šunka                                  1,01a,01b,6,7
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Lámankový chléb, pažitkové pomazánkové máslo             1,01a,01b,7,8,6,3,11
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Sojový rohlík - mléko                                                    1,01a,7




