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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem
                  8.7. - 12.7. 2019

user
Text napsaný psacím strojem
Čočková polévka s párečkem                                                                                9,1 
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Text napsaný psacím strojem
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user
Text napsaný psacím strojem
             Steak z aljašské tresky, vařené brambory, dušená mrkvička                                            4

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí masíčko na kari s cuketou, dušená rýže                                                                    9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
                   Staročeská bramboračka                                                                                   9

user
Text napsaný psacím strojem
Kapustový karbanátek, vařené brambory                                                              3,1,11
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s krupicí a divokým kořením                                                     9,1

user
Text napsaný psacím strojem
  Zapečené kuřecí maso se sýrem, paprikami a těstovinami                                              7,1

user
Text napsaný psacím strojem
       Rajská polévka s těstovinami                                                                                9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Halušky s domácím uzeným masem a kysaným zelím                                                       1
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, tuňáková pomazánka                      1,01a,01b,6,4,7
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
 Vita rohlík                                                                   1,0a,01b,01c
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový pšeničný chléb, sýrová pomazánka    1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkové vafle                                                             1,01a,3,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, vaječná pomazánka                       1,0a,01b,6,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Sýrový rohlík                                                                 1,01a,7

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohové buchty                                                                      1,0a,01c,6,7,3
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Text napsaný psacím strojem

user
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user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový pšeničný chléb, žervé                          1,01a,01b,7                            
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