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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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            Vepřová kýta na česneku, bramborový knedlík, smetanový špenát                         9,1,7                       
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            Zeleninový vývar s quinoou                                                                                        9
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                         Krůtí sekaná, bramborová kaše s mrkví                                                                         7,1,11,3
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                     Cizrnová polévka s dýní                                                                          9,1
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   Hovězí vývar s rýží a zeleninou                                                                                       9
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Kuřecí vývar s pórkem a vejci
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                                                                                  9,3
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Zapečený tuňák s bramborami, rajčaty, cibulí a sýrem
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                                                 4,7,3
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                 Zelná polévka
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Kuskus s mletým kuřecím masem a zeleninou, sypaný sýrem                                     9,7,6,1
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Králičí ragů s rajčaty a řapíkatým celerem, dušená rýže
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Šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                         1,01a,01b,6,7
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Vita rohlík - mléko                                                              1,01a,6,11,7
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Šumavský chléb, vaječná pomazánka                       1,01a,01b,4
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Makový závin, mléko                                                         1,01a,3,7,6
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Šumavský chléb, máslo, vepřová šunka                     1,01a,01b,01c,11,7,6
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Celozrnná bageta - mléko                                                1,01a,6,11
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Ovocný jogurt                                                                     7
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Šumavský chléb, lučina                                               1,01a,01b,7,8,6,3,11
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Racio čokloládové kuličky - mléko                                            7
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Staročeská houska, máslo                          
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                                             1,01a,6,11,7




