
Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Dopolední sva ina

Ob d

Obsažené
alergeny:
Obsažené
alergeny:

Odpolední sva ina

Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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šumavský chléb, šunkové pomazánkové máslo      1,01a,01b,6,7

frankfurtská polévka s párkem

pečený treskovník se zeleninovým lečem, vařené brambory

čokoládový tvarohový dezert                                            7

šumavský chléb, máslo                                                           1,01a,01b,01c,11,7,6

                  zeleninový vývar s nudlemi

            krůtí masíčko se zeleninou, dušená rýže

máslová vánočka                                                             1,01a, 3,7,6       

šumavský chléb, lučina                                         1,01a,01b,6,7

kapustový karbanátek, vařené brambory

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

  šumavský chléb, mrkvová pomazánka                       1,01a,01b,01c,11,7,6

kuřecí vývar s žitnými vločkami

kuřecí masíčko se smetanovou omáčkou, domácí kynutý celozrnný knedlík

kaiserka                                                                           1,01a,01b,01c

šumavský chléb, žervé                                         1,01a,01b,6,7

hrachová polévka s celozrnnými krutony

zapečené krůtí maso se sýrem, paprikami a těstovinami

ovocný  jogurt                                                              7
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