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

kukuřičná polévka s kapií                                                                                      9,6,1š

17.05. - 21.05. 2021

 kebabčata, vařené brambory, jablkový kompot                                                                                    1p,11,3

hovězí vývar se zeleninou a kuskusem                                                                                                        9,1p

masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny                                                                                   7, 1p, 11, 3, 1š, 9,

 polévka z bílých fazolek a krup                                                                                          1š

francouzské brambory, rajčatový salátek                                                                                                   3, 1p, 11, 7

polévka minestrone                                                                                                         9, 1p

  zapečené těstoviny s tuňákem, zeleninou a sýrem                                                                                  4, 7, 1p

kuřecí ragú polévka                                                                                                                                9,7,1š 

krůtí maso s fazolkami ve smetanové omáčce, šťouchané brambory                                                    9, 7, 1š

staročeská houska, žervé                                                                               1,1p,1ž,7

čokoládový  jogurt                                                                                                                                       7

šumavský chléb máslo, dušená šunka                                                          1,1p,1ž,11,7,6

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

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

celozrná kaiserka                                                                                   1,1p,1ž,1j

šumavský chléb máslo                                                                             1,1p,1ž,11,7,6

makový loupáček                                                                                                                  1p,1ž,6,3,7

toustový chléb, pažitková pomazánka                                                                  1p,1ž,7 

sýrový rohlík                                                                                                         1,1p,7
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