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

22.03. - 26.03. 2021

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

pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                                 1p,1ž,4,7

zeleninový vývar s těstovinami

celozrnná bageta                                                           1,1p,6,11

                                                                                         9, 1p

tokáň z vepřového masíčka se žampiony a hráškem, vařené brambory                                                    1š, 9, 7

jahodový  smetanový jogurt                                               7

kaiserka, žervé                                                                     1p

fazolová polévka se špaldovým kapáním                                                                        9, 1š, 3

krůtí plátek s přírodní omáčkou, bramborový knedlík, smetanový špenát                                    9, 1š, 7

kuřecí vývar se zeleninkou a kuskusem                                                                                                    9, 1p

vanikový  pudink                                                                7

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

zapečený tuňák s bramborami, rajčaty, cibulí a sýrem                                                                            4, 7, 3

zeleninová ragú polévka                                                                                            9, 7, 1š

krůtí maso s dýňovou omáčkou a tahini, dušená rýže                                                                 9, 11, 7, 1š

                                                      9, 1o

kuřecí ragů se zeleninou, těstovinky                                                                                                            7, 1š, 1p

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

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

sýrový rohlík                                                                   1,1p,7

hovězí vývar s kořenovou zeleninou a bezpluchým ovsem
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