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

user
Text napsaný psacím strojem
Frankfurtská polévka s párečkem                                                                          9, 1, 7

user
Text napsaný psacím strojem
                      Kebabčata, vařené brambory                                                                                1, 11, 3                                                   

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s kapustičkami a těstovinami                                             9, 1

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                     

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
               Omáčka s rozptýleným ptáčkem, dušená rýže                                                               9, 3, 1, 10               

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hráškový krém s celozrnnými krutony                                                                             7, 1, 11

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
           

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
                    Hovězí masíčko dušené v mrkvi, vařené brambory                                                           9, 1, 7

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s hráškem a rýží                                                                                     9

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené těstoviny s tuňákem, zeleninou a sýrem                                                4, 7, 1

user
Text napsaný psacím strojem
                      Polévka z bílých fazolek

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí maso s fazolkami ve smetanové omáčce, kynutý knedlík s mrkví                                 9, 7, 1, 3

user
Text napsaný psacím strojem
24.2. - 28.2. 2020

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Toustový chléb máslo, plátkový sýr eidam          1,01a,01b,7 

user
Text napsaný psacím strojem
Cereální bageta tmavá                                                      1,01a,6,11

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo                                                  1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Sýrový rohlík                                                                      1,01a,01b,01c,7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda               01a,01b,6,7                    

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Máslová vánočka                                                                1,01a3,7,6

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, pažitková pomazánka                                     

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový meruňkový jogurt                                                     7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, rybí pomazánka                                          1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vita rohlík                                                                           1,01a,01b,01c




