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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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    Krůtí roláda s bylinkovým pestem a přírodní omáčkou, dušená rýže                             9,1                        
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Cibulová polévka s bramborami, mrkví a celozrnnými krutony                                      9,1,11
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Steak z mahi-mahi naložený v bylinkách, šťouchané brambory, dušená kukuřice s kapií
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                                                                               1,7
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Zeleninový vývar s krupicí a divokým kořením                                                           9,1
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Halušky se šunkou a kysaným zelím
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Kuřecí vývar s žitnými vločkami                                                                             9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Kapustový karbanátek, vařené brambory                                                                        3,1,11,7
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Čočková polévka se zeleninou                                                                            9,1
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Krémová brokolicovo-bramborová polévka
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1,7,6,9
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Milánské špagetky sypané sýrem
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Šumavský chléb, sýrová pomazánka                                1,01a,01b,7
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Makový loupáček  - mléko                                               1,01a,7,6,3
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Šumavský chléb, tuňáková pomazánka                       1,01a,01b,6,4
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Celozrnná bageta- mléko                                              1,01a,6,11,7
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Světlý toustový chléb, lučina                               1,01a,01b,7,6
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Sýrový rohlík - mléko                                                   1,01a,7
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Staročeská houska, cottage                                                1,01a,01b,7
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Ovocný jogurt - activia                                                                7
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Šumavský chléb, máslo                                              1,01a,01b,6,7
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Cereální bageta - mléko                                           1,01a6,11,7




