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

šumavský chléb, tuňáková pomazánka                      1,1p,1ž,6,4,7

světlý toustový pšeničný chléb, sýrová pomazánka                    1p,1ž,7

makový loupáček                                                          1p,1ž,6,3,7

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

08.03. - 12.03. 2021

hovězí polévka s nudlemi a zeleninou                                                              9, 1p, 3

   smažený steak z aljašské tresky, vařené brambory                                             4, 1p, 3, 11, 7

smetanový bílý jogurt                                                               7

sýrový rohlík                                                              1,1p,7

šumavský chléb, máslo                                                  1,1p,1ž,7

kapustnica se sušenými švestkami                                                                            7, 1š

zapečené šunk´n´fleky s uzeným masem bez konzervantů                                                            7, 3, 1p

polévka z červené čočky, rajčat a cukety                                                                                                       9

vita rohlík                                                                1,1p,1ž,1j,7

šumavský chléb, vaječná pomazánka                                 1,1p,1ž,6,3,7

pečená krůtí prsa s divokým kořením a tymiánem, šťouchané brambory s cibulí                                     9, 1š

špenátová polévka s vejcem a celozrnnými krutony                                                         9, 7, 1p, 3, 11, 1š

rizoto s kuřecím masem, zeleninou a sýrem                                                                                    9, 6, 7

kaiserka                                                                  1p

kuřecí vývar se zeleninovými noky                                                                                                     9, 1p, 3

krůtí maso se špenátovo smetanovou omáčkou, špaldové nočky                                                       9, 7, 1š, 3
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