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

Smetanový čokoládový jogurt                                                                   7

vita rohlík - mléko                                                              1,1p,6,11,7

šumavský chléb, lučina                                                                 1,1p,1ž,6,7

vanilkové vafle                                                              1,1p,3,7,6                                                                   

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

 staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo              1,1p,7

celozrnná bageta                                                               1,1p,6,11

šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda               1,1p,1ž,6,7                    

16.11. - 20.11. 2020

kukuřičná polévka s kapií 9, 1š

kebabčata, vařené brambory 1p, 11, 3

STÁTNÍ SVÁTEK - Den boje za svobodu a demokracii

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

hovězí vývar se zeleninou a kuskusem

dušený marinovaný králík s cuketami, dušená rýže 10, 1š, 9

9, 1p

polévka z bílých fazolek a krup

zapečené těstoviny s tuňákem, zeleninou a sýrem 4, 7, 1p

1j, 1š

kuřecí ragú polévka

krůtí maso s fazolkami ve smetanové omáčce, šťouchané brambory 9, 7, 1š

  9, 7, 1š
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