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

22.02. - 26.02. 2021

smažená treska v kokosu, šťouchané brambory                                             4, 1p, 3, 11, 7

zeleninový vývar s kukuřicí a čirokem                                                                      9

marinované kuřecí maso s cuketami, těstovinky                                                                                10, 1š, 1p, 9

kulajda s liškami                                                                                                       7, 3, 9, 1š

hovězí masíčko dušené v mrkvi, vařené brambory                                                                     9, 1š, 7

hovězí vývar s hráškem a rýží                                                                                                           9

 kuře na paprice, domácí houskový celozrnný knedlík                                                               9, 7, 1š, 1p, 3, 11

polévka ze žlutého hrachu se zeleninou                                                                       9, 1š

omáčka s rozptýleným ptáčkem, dušená rýže                                                                                        9, 3, 1š, 10

kuřecí vývar s žitnými vločkami                                                                                                              9, 1ž

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

cereální bageta                                                                                      1,01p6,11,

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

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

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

celozrnná bageta                                                                                  1,1p,6,11,7

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

světlý toustový chléb, lučina                                                                                  1,1p,1ž,7,6

sýrový rohlík                                                                                    1,1p,7

ovocný jogurt - activia                                                                                                                          7
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