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Pondělí 4.11.2019
Žitný chléb s pomazánkou z tuňáka,ovoce,zelenina, multivitamínový čaj 1,4Celoden
Zelná s klobásou 1Sv Pol
Torteliny se sýrovou omáčkou, ibiškový čaj  1,3,7Oběd
Lámankový chléb s pomazánkovým máslem,vařené vejce,ococe,zelenina,šípkový čaj 1,3,7Sv Cd

Úterý 5.11.2019
Bistro chléb s lučinovou pomazánkou,ovoce,zelenina,kakao 1,7Celoden
Z míchaných luštěnin 1,6Sv Pol
Selská vepřová kýta, bramborový knedlík s cizrnou, špenát, citronáda 1,3Oběd
Pudink s polevou,ovoce, meduňkový čaj 1,7Sv Cd

Středa 6.11.2019
Sojové pečivo s pomazánkovým máslem,ovoce,zelenina,kakao 1,7Celoden
Mrkvová 1Sv Pol
Hovězí plátek na houbách,dušená rýže,mrkvový salát. nápoj 1Oběd
Mistrův chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, zelenina, jahodový čaj 1,7Sv Cd

Čtvrtek 7.11.2019
Šumava chléb s drožďovou pomazánkou, ovoce, zelenina, mléko 1,3,7Celoden
Vývar s kukuřičnými vločkami 9Sv Pol
Masová haše, brambor, zelný salát nápoj 1,3,7Oběd
Medové briošky, ovoce, mátový čaj 1,3Sv Cd

Pátek 8.11.2019
Jáhlová kašes vanilkou, ovoce, zelenina, bylinkový čaj 7Celoden
Cibulová se sýrem 1,7Sv Pol
Zeleninový bulgur s drůbežím masem a sýrem, červená řepa, punčový čaj 1,3 ,7Oběd
Bistro chléb s kapiovou pomazánkou, ovoce, zelenina, ovocný čaj 1,7Sv Cd
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Pondělí 11.11.2019
Šumava chléb s bylinkovou pomazánkou, ovoce,zelenina, čaj s citrónem 1,7Celoden
Rybí s krutony 1,4Sv Pol
Bramborové šišky s mákem, ovocný čaj 1,3Oběd
Lámankový chléb s pomazánkou z červené čočky, ovoce, zelenina,zázvorový čaj 1,3,7Sv Cd

Úterý 12.11.2019
Pohankový chléb s budapešťskou pomazánkou, ovoce,zelenina,bílá káva 1,7Celoden
Selská 1Sv Pol
Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže basmati, čaj z černého rybízu 1Oběd
Selský jogurt s ovocem,rýžové cereálie, brusinkový čaj 1,7Sv Cd

Středa 13.11.2019
Cibulová houska s pomazánkovým máslem, ovoce, zelenina, horká čokoláda 1,7Celoden
Vločková se zeleninou 1,9Sv Pol
Pečené rybí filé se sýrem a brokolicí ,bramborová kaše,zeleninový salát, nápoj 1,3,4,7Oběd
Chia chléb se zeleninovým máslem, ovoce, multivitamínový čaj 1,9Sv Cd

Čtvrtek 14.11.2019
Bistro chléb s pomazánkou z třené nivy,ovoce, zelenina, mléko 1,7Celoden
Polévka s rýží a hráškem 1,9Sv Pol
Lotrinské nudle , ovocný mošt  1,3,7Oběd
Krupicový dezert s malinami, meduňkový čaj 1,3Sv Cd

Pátek 15.11.2019
Šumavský chléb s vaječnou pomazánkou a petrželovou natí,ovoce, zelenina, kokosové mléko
1,3,7

Celoden

Zeleninová s fridátovými nudlemi 1,7, 9Sv Pol
Přírodní vepřový plátek,šťouchané brambory s pórkem,zeleninová obloha, moštOběd
Jogurtový bisqiut, lipový čaj, ovoce 1,3,7Sv Cd
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Pondělí 18.11.2019
Lámankový chléb s francouzskou pomazánkou,ovoce,zelenina,zázvorový čaj 1,7Celoden
Zeleninová se špaldovými noky 9Sv Pol
Čočka na kyselo, vejce,polníček, meduňkový čaj 1,7Oběd
Chléb s kuřecí pomazánkou, ovoce, zelenina, lipový čaj 1,7Sv Cd

Úterý 19.11.2019
Moskevský chléb s česnekovou pomazánkou, ovoce,zelenina, bílá káva 1,3,7Celoden
Zeleninový krém 1,9Sv Pol
Kuřecí řízek, brambor, ledový salát, mátový čaj 1,3,7Oběd
Chléb s bylinkovým máslem, ovoce, zelenina, šípkový čaj 1,7Sv Cd

Středa 20.11.2019
Cereální pečivo s pomazánkovým máslem, ovoce, zelenina, kakao 1,7Celoden
Dýňová se zázvoremSv Pol
Vepřová pečeně na žampiónech, zeleninový knedlík, citronový čaj 1,3,7Oběd
Banánový pudink s piškoty, ovoce,zelenina, ibiškový čaj 1,7Sv Cd

Čtvrtek 21.11.2019
Žitný chléb s hermelínovou pomazánkou, ovoce, zelenina , ochucené mléko 1,7Celoden
Zeleninová s kuskusem 1,9Sv Pol
Holandský  řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, džus 1,3,7Oběd
Mrkvové řezy, mátový čaj, ovoce 1,3,7Sv Cd

Pátek 22.11.2019
Krupicová kaše se skořicí, ovoce, multivitamínový čaj 1,7Celoden
Kapustová 1Sv Pol
Drůbeží rizoto se sýrem, červená řepa, ovocný mošt 1,7Oběd
Racio chléb s pomazánkovým máslem, plátkový sýr, čaj s citrónem, ovoce, zelenina 1,7Sv Cd
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Pondělí 25.11.2019
Šumavský chléb s tuňákovou pomazánkou, ovoce, zelenina, ovocný čaj 1,4,7Celoden
Vývar s drožďovou rýží 1,3Sv Pol
Kovbojské fazole, vejce, multivitamínový čaj 1,3Oběd
Racio chléb s pažitkovým máslem, ovoce, zelenina, šípkový čaj 1,7Sv Cd

Úterý 26.11.2019
Lámankový chléb s tvarohovou pomazánkou, bílá káva, ovoce, zelenina 1,7Celoden
Kroupová 1,9Sv Pol
Rybí karbanátek , brambor, zelný salát, nápoj 1,3,4Oběd
Žitan chléb s karotkovým máslem, ovoce,zelenina, zázvorový čaj 1,7Sv Cd

Středa 27.11.2019
Cerea houska s pomazánkovým máslem, ovoce, zelenina, granko 1,7Celoden
Luštěninová 1,6Sv Pol
Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík, ovocenka 1,3Oběd
Bistro chléb s pomazánkovým máslem, přesnídávka, ovoce 1,7Sv Cd

Čtvrtek 28.11.2019
Cereálie s medem, chléb s pomazánkovým máslem, ovoce, zelenina, mléko 1,3,7Celoden
Kmínová s vejcem 1,3Sv Pol
Krůtí plátek na divoko, dušená rýže, okurkový salát, ovocenka 1Oběd
Ovocná bublanina, meduňkový čaj 1,3Sv Cd

Pátek 29.11.2019
Zapečené tousty se sýrem a zeleninou, ovoce, zelenina, bylinkový čaj 1,7Celoden
Vývar s těstovinou 1,3,9Sv Pol
Špekové knedlííky, zelí, ibiškový čaj 1,3Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem, plátková šunka, ovoce, zelenina, čaj z černého rybízu 1,7Sv Cd

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

Seznam alergenů:


