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

cuketový krém

steak z aljašské tresky, vařené brambory, zadělávaný květák s fazolkami 4, 7, 1j

9, 7

kuřecí vývar se zeleninou a vaječnou sedlinou

krůtí kousky s mrkví, dušená rýže 9, 1j, 7

 9, 3

zeleninová polévka s fazolkami azuki

kuřecí rarášci v hrašce, šťouchané brambory, okurkový salát

27.07. - 31. 07. 2020

zeleninový vývar s kukuřicí a bulgurem

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

9, 1p

gulášová polévka

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

9

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

celozrná kaiserka                                                                      1,01a,01b,01c

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

racio čokoládové kuličky s mlékem                         7

staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo             1,01a,7

ovocný jogurt - activia                                                                 7

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

                 vita rohlík                                                                              1,01a,01b,01c,7

celozrnná bageta, máslo                                                        1,01a,6,7,11

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