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

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Státní svátek / Den upálení mistra Jana Husa

                  čočková polévka se zeleninou

krůtí roláda s bylinkovým pestem a přírodní omáčkou, dušená rýže

9

9, 1j

cibulová polévka s bramborami, mrkví a celozrnnými krutony 9, 1p, 11

steak z mahi-mahi naložený v bylinkách, šťouchané brambory, dušená kukuřice s kapií 4

krémová brokolicovo-bramborová polévka 7, 6, 9, 1p

1p, 1j, 7milánské špagetky sypané sýrem

halušky s uzeným masem a kysaným zelím 1p

  9, 1pzeleninový vývar s krupicí a divokým kořením

       06.07. - 10.07. 2020

šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda               01a,01b,6,7   

celozrnná bageta                                                               1,01a,6,11

  šumavský chléb, máslo                                                        1,01a,01b,6,7

ovocný jogurt - activia                                                                7

jablečný závin                                                                           1,01a,3,7,6

světlý toustový pšeničný chléb, máslo, plátkový sýr eidam    1,01a,01b,7

  šumavský chléb,lučina                    1,01a,01b,6,7

 staročeská houska                                                                          1,01a
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