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

user
Text napsaný psacím strojem
22.10. - 26.10. 2018

user
Text napsaný psacím strojem
Jesenický chléb, mrkvová pomazánka                     1,01a,01b,7,8,6,3,11

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

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilková třená bábovka - mléko                                    1,01a,3,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohový vanilkový dezert                                                        7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Makový loupáček - kakao                                            1,01a,7,6,3

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, lučina                                                    1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Býlí jogurt activia                                                              7

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar s tyrolským knedlíčkem                                                                   9,1,11,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Maďarský vepřový perkelt, dušená rýže                                                                           9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
             Mrkvová polévka                                                                                      9,6,11

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí sekaná, šťouchané brambory                                                                 7,1,11,3  

user
Text napsaný psacím strojem
         Polévka minestrone                                                                                              9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí paličky alá bažant, bramborový knedlík, dušené červené zelí 

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                          1,9

user
Text napsaný psacím strojem
 Zelná polévka                                                                                            7

user
Text napsaný psacím strojem
  

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
 Steak z mahi - mahi, vařené brambory, dušená zeleninka                                                  4

user
Text napsaný psacím strojem
  Hovězí vývar s hráškem a nudličkami                                                                  9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí nudličky, asijské nudle                                                                         6,1 

user
Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem
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