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

pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                           1,1p,1ž,4,7

 vanilkový pudink                                                            7

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

 vita rohlík                                                                      1,1p,6,11

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

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

meruňkový smetanový jogurt                                                7

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

    kaiserka                                                              1,1p,

09.11. - 13.11. 2020

uzená polévka s kroupami a zeleninou

kuřecí špíz se zeleninou, bramborová kaše

1j, 9

7

žampionový krém

segedínský gulášek s krůtím masem, halušky 9, 7, 1p, 3

7, 1š

steak z mahi-mahi v bylinkách, vařené brambory, dušená mrkev s hráškem                                   4

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

zeleninový vývar s těstovinami                                                                                                               9, 1p            

cizrnová polévka s rajčaty

zapečené dýňové rizoto s kuřecím masíčkem a sýrem 9, 6, 7

9

kuřecí vývar s bulgurem

hovězí svíčková na smetaně, domácí kynutý celozrnný knedlík 9, 10, 7, 1p, 3, 11

9, 1p
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