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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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Text napsaný psacím strojem
24.9. - 28.9. 2018

user
Text napsaný psacím strojem
Hrstková polévka                                                                                       1,9  
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Vepřové masíčko po selsku, bramborový knedlík, dušené červené zelí                             9,1

user
Text napsaný psacím strojem
   Kuřecí vývar se zeleninovými noky                                                                         9,1,3

user
Text napsaný psacím strojem
Rizoto s krůtím masem a zeleninou, sypané sýrem                                                        9,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Kapustnica se sušenými švestkami                                                                             1,7    

user
Text napsaný psacím strojem
Špagety s kuřecím masem, žampióny a smetanou                                     9,1,7      
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Text napsaný psacím strojem
       Hovězí vývar s hráškem a rýží                                                                                   9

user
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user
Text napsaný psacím strojem
Zapečený tuňák s bramborami, rajčaty, cibulí a sýrem                                                             4,7,3
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   Státní svátek - den české státnosti 
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Text napsaný psacím strojem
Racio- čokoládové kuličky s mlékem                             7

user
Text napsaný psacím strojem
Vita rohlík, máslo                                                               1,01a,6,11,7
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user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chléb, máslo                                                        1,01a,01b,7,8,6,3,11                                               

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

user
Text napsaný psacím strojem
Sojový rohlík - mléko                                                    1,01a,7

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

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