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

21.12. - 25.12.2020

celerová polévka s brambůrkami a mrkvičkou, celozrnné krutony 9, 7, 1š, 1p, 11

tokáň z vepřového masíčka se zelenými fazolkami, vařené brambory 1š, 9, 7

zeleninový vývar s těstovinami 9, 1p

krůtí plátek s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, smetanový špenát 9, 1š, 1p, 7

cizrnová polévka jako gulášová 9, 1š

kuřecí řízečky obalované v kukuřičných lupínkách, bramborová kaše 3, 1p, 7
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STÁTNÍ SVÁTEK - ŠTĚDRÝ DEN 

STÁTNÍ SVÁTEK- 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ

šumavský chléb máslo, pomazánkové máslo                               1,1p,1ž,11,7,6

sýrový rohlík                                                                               1,1p,7

Šumavský chléb, mrkvová pomazánka                            1,1p,1ž,11,7,6                                                               

racio čokoládové kuličky s mlékem                                                                      7

staročeská houska, rybí pomazánka                                                      1,1p,4,7                  

mléčná houska                                                                   1,1p,3,7,6
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