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

mrkvovo tuňákové karbanátky, dušená kukuřice s červenou paprikou, vařené brambory 4, 3, 1p

9, 3kuřecí vývar s pórkem a vejci

zelná polévka

vepřová kýta na česneku, bramborový knedlík, smetanový špenát 9, 1j, 1p, 7

7

zeleninový vývar s quinoou

krůtí sekaná, bramborová kaše s mrkví 7, 1p, 11, 3

9

zapečený kuskus s mletým kuřecím masem a zeleninou, sypaný sýrem

cizrnová polévka s dýní
9

9, 7, 6, 1p

hovězí vývar s rýží a zeleninou

králičí ragů s rajčaty a řapíkatým celerem, dušená rýže 9, 1j

9

20. 07. - 24. 07. 2020

pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                           1,01a,01b,4,7

celozrnná bageta                                                    1,01a,6,11

šumavský chléb, mrkvová pomazánka                     1,01a,01b,6,7

  čokoládový pudink                                                            7

kaiserka, šunkové pomazánkové máslo                 1,01a,7

bílý jogurt activia                                                       7

celozrnná bageta, máslo                                                   1,01a,6,11,7

vita rohlík                                                        1,01a,01b,01c,7

šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                 1,01a,0b,6,7

  mléčná houska                                                                                  1,01a,7,6,3
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