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

čokoládový smetanový jogurt                                                                    7

tvarohové buchty                                                                      1,0a,01c,6,7,3

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

světlý toustový pšeničný chléb, žervé                          1,1p,1ž,7                            

 Vita rohlík                                                                   1,1p,1ž,1j

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

 sýrový rohlík                                                                 1,1p,7

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

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

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

30.11. - 4.12. 2020

polévka minestrone

vepřové maso dušené v kapustě, vařené brambory 9, 7, 1š

9, 1p

               krůtí kaldoun

                                   1p, 1škrůtí strakoše z bramborového těsta s restovanou cibulkou, dušené bílé zelí

9, 7, 1š

česnečka se zeleninou a celozrnnými krutony

steak z mahi-mahi, vařené brambory, dušená karotka s hráškem

9, 1p, 11

 4 

kmínová polévka s vejci  9, 3, 6, 1š

znojemská hovězí pečeně, domácí kynutý celozrnný knedlík   9, 10, 1p, 11, 3

kuřecí vývar s mrkvovým kapáním 9, 3, 1p

kuřecí kousky s pórkovou omáčkou, dušená rýže 9, 1š, 7
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