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

3.5. - 7.5. 2021

krůtí guláš, těstoviny kolínka                                                                     9, 1š, 1p

  dýňová polévka se zeleninou                                                                                      9, 7, 11, 1š

kuřecí polévka se semínky quinoa                                                                                                                 9

   vepřové nudličky,asijské nudle                                                                                                                   6, 1p, 1š

 čočková polévka s kysaným zelím  1š

smažené krůtí řízečky, šťouchané brambory s cibulí, mrkvový salát    1p, 3, 11

hovězí vývar s kapustovým kapáním            9, 3, 1p

       kuřecí soté se zeleninou a tymiánem, dušená rýže  9, 1š

 pórková polévka s celozrnnými krutony                                                                      9, 1š, 1p, 7, 11

  krůtí vrabci s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, dušené červené zelí                                         9, 1š

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

 Ovocný jogurt - activia                                                                                                 7

staročeská houska, cottage                                                                                                 1,1p,1ž,7

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

šumavský chléb máslo, dušená šunka                                                    1,1p,1ž,11,7,6

celozrnná bageta                                                                                                  1,1p,6,11

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

 staročeská houska, máslo                                                                                                             1,1p,1ž,7

 šumavský chléb máslo, mrkvová pomazánka                                            1,1p,1ž,11,7,6

tvarohový závin                                                                                                  1,1p,3,7,6
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