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

steak z aljašské tresky, vařené brambory, restované zelené fazolky s medvědím česnekem                                                   4

cuketový krém                                                                                                     9, 7, 1š   

kuřecí vývar se zeleninou a jahelnými pukanci                                                                                            9

krůtí maso v kedlubnách, dušená rýže                                                                                                      9, 1š

mrkvová polévka                                                                                                                                   9, 6, 1š, 11

kuřecí paličky na rozmarýnu, šťouchané brambory

zeleninový vývar s kukuřicí a bulgurem                                                                                                          9, 1p

hovězí masíčko s rajskou omáčkou, domácí kynutý celozrnný knedlík                                                      9, 3, 1p, 11

zeleninová polévka s fazolkami adzuki                                                                                                        9, 1š

zapečené špagetky s kuřecím masem, zeleninou a sýrem                                                                            9, 7, 3, 1p

26.7. - 30.07. 2021

šumavský chléb, žervé                                                                     1,1p,1ž,7

celozrná kaiserka                                                                                1p,1ž,1jc

šumavský chléb,  tuňáková pomazánka                                          1,1p,1ž,6,7,4 

racio čokoládové kuličky s mlékem                                                                 7

staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo                                                                            1p,7

šumavský chléb, lučina                                                                                                      1,1p,1ž,7

vita rohlík                                                                        1,1p,1ž,1j,7

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

toustový chléb máslo, plátkový sýr eidam                                                                                  1p,1ž,7 

máslová vánočka                                                                                                           1p,3,7,6       

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

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem




