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

pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                                           1p,1ž,4,7

čokoládový pudink                                                                                 7

kaiserka, šunkové pomazánkové máslo                                1p,7

mléčná houska                                                                                  1p,3,7,6

15.03. - 19.03. 2021

krémová květákovo-bramborová polévka                                                                    7, 9, 1š

králičí karbošíky, šťouchané brambory s cibulí                                                               1p, 11, 3

celozrnná bageta                                                               1p,6,11

šumavský chléb, mrkvová pomazánka                          1p,1ž,6,7

hovězí vývar s hráškem a rýží                                                                                                             9

hovězí masíčko s křenovou omáčkou, domácí kynutý knedlík s mrkví                                                     9, 7, 1p, 3

hrstková polévka                                                                                                              1š, 9

gratinovaný mletý platýs se zeleninou a sýrem, bramborová kaše                                      4, 9, 7

vita rohlík                                                               1p,1ž,01c,7

celozrnná bageta, máslo                                                 1p,6,11,7

smetanový bílý jogurt                                                                   7

šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                  1p,1ž,6,7

kuřecí vývar s drožďovým kapáním                                                                                                          9, 1p, 11, 3   

krůtí kousky s mrkví, dušená rýže 9, 7, 1š

celerová polévka s brambůrkami a mrkvičkou                                                                                    9, 7, 1š

špagety s kuřecím masem a brokolicí v sýrové omáčce                                                                            9, 7, 1š, 1p
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