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

šumavský chléb, máslo, ovocná marmeláda                                               1p,1ž,6,7     

celozrnná bageta                                                                                      1p,6,11

jablečný přesnídávka

smetanový jahodový jogurt                                                                  7

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

staročeská houska, šunkové pomazánkové máslo                                                  1p,7

vita rohlík - mléko                                                                       1,1p,6,11,7

šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                                       1,1p,1ž,6,7

jablečný závin                                                                                                      1,1p,3,7,6

01.03. - 05.03. 2021

světlý toustový pšeničný chléb, máslo, kuřecí šunka                                 1,1p,1ž,7

kuřecí rarášci v hrašce, bramborová kaše                                                                                              6,7

                kmínová polévka s vejci                                                                                              9, 3, 6, 1š                                            

česnečka se zeleninou a celozrnnými krutony                                                                                       9, 1p, 11

krůtí strakoše z bramborového těsta s restovanou cibulkou                                                                   1p, 1š

krůtí kaldoun                                                                                                                                                      9, 7, 1š

steak z mahi-mahi, vařené brambory, dušená karotka s hráškem                                                                       4

kuřecí vývar s mrkvovým kapáním                                                                                         9, 3, 1p

znojemská hovězí pečeně, domácí kynutý celozrnný knedlík                                                                  9, 10, 1p, 11, 3

cizrnová polévka jako gulášová                                                                                   9, 1š

kuřecí kousky s pórkovou omáčkou, dušená rýže                                                                                 9, 1š, 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

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




