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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí polévka s nudlemi a zeleninou                                                              9, 1, 3

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí plátek s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, smetanový špenát                             9, 1, 7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kapustnica se sušenými švestkami

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                           7

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí kousky s pórkovou omáčkou, dušená rýže

user
Text napsaný psacím strojem
                                                   9, 1, 7

user
Text napsaný psacím strojem
Polévka z červené čočky, rajčat a cukety                                                                      9

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Gratinovaná mletá mořská štika se zeleninou a sýrem, bramborová kaše                                   4, 9, 7, 1
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Krémová květákovo-bramborová polévka                                                              7, 9

user
Text napsaný psacím strojem
Těstoviny kolínka s masovými kuličkami v rajčatové omáčce                                          9, 3, 1, 11

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar se zeleninovými noky

user
Text napsaný psacím strojem
Tokáň z vepřového masíčka se zelenými fazolkami, vařené brambory                                1, 9, 7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                          9, 1, 3

user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový pšeničný chléb, máslo, plátkový sýr eidam    1,01a,01b,7
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohový závin                                                                           1,01a,3,7,6

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

user
Text napsaný psacím strojem
Čokoládový smetanový jogurt                                                                    7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Sýrový rohlík                                                           1,01a,6,7,11                                          
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový chléb, šunkové pomazánkové máslo     1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská houska                                                       1,01a,01b,6

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

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




