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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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user
Text napsaný psacím strojem
    Krůtí kaldoun                                                                                                    9, 7

user
Text napsaný psacím strojem
Znojemská hovězí pečeně, domácí kynutý celozrnný knedlík                                 9, 10, 1, 11, 3

user
Text napsaný psacím strojem
Česnečka se zeleninou a celozrnnými krutony                                                    9, 1, 11

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí maso s hořčičnou omáčkou, těstoviny                                                             9, 10, 7, 1

user
Text napsaný psacím strojem
                Kmínová polévka s vejci                                                                           9, 3, 6

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Holandský kuřecí řízek se sýrem, šťouchané brambory                                              1, 11, 3, 7

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar s mrkvovým kapáním                                                                      9, 3, 1

user
Text napsaný psacím strojem
  Krůtí masíčko na kari s jablky, dušená rýže

user
Text napsaný psacím strojem
                                                                 9, 7, 1

user
Text napsaný psacím strojem
Hrstková polévka                                                                                                   1, 9

user
Text napsaný psacím strojem
Pečený sumeček se zeleninovým lečem, vařené brambory
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user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, tuňáková pomazánka                      1,01a,01b,6,4,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Vita rohlík                                                                   1,0a,01b,01c

user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový pšeničný chléb, sýrová pomazánka    1,01a,01b,7

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkové vafle                                                             1,01a,3,7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo                                              1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Sýrový rohlík                                                                 1,01a,7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, mrkvová pomazánka                       1,0a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Makový loupáček                                                           1,01a,7,6,3

user
Text napsaný psacím strojem
Světlý toustový pšeničný chléb, žervé                          1,01a,01b,7                            

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohové buchty                                                            1,0a,01c,6,7,3




