
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, vajíčko, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

oběd Polévka hovězí s mušličkami (Alergeny:1,3,7,9)

1. Vepřové na houbách, rýže, kompot, čaj (Alergeny:1)

2. Zapečené brambory s mletým masem a květákem, salát (Alergeny:3,7)

3. Ovesná kaše s chia semínky, mléko, kompot (Alergeny:1,7)

večeře 1. Těstovinový salát s kuřecím masem, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, rybí pomazánka, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,4,7,8)

Úterý: snídaně 1. Pečivo, máslo, med, müsli, jogurt, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

2. Chléb, máslo, med, tavený sýr, kakao, ovoce (Alergeny:1,7)

oběd Polévka fazolová (Alergeny:1,9)

1. Maďarský guláš, knedlíky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3)

2. Lečo s vejci, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:3,7)

večeře 1. Drůbeží hamburgery, obloha, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,10)

2. Vitamínový salát, cereální pečivo, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

Středa: snídaně 1. Pečivo, máslo, šunka, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, máslo, hermelín, kakao, ovoce (Alergeny:1,7)

oběd Polévka hovězí s játrovou rýží (Alergeny:1,3,9)

1. Maminčino kuře, mrkvový salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Koprová omáčka, vajíčko, brambory, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Salát z luštěnin, cereální pečivo, čaj (Alergeny:1,3,7,11) 

večeře 1. Milánské špagety (hovězí + omáčka), ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, sýrová pomazánka, mléko, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

Čtvrtek: snídaně 1. Pečivo, máslo, med, kuličky, jogurt, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,8) 

2. Chléb, máslo, med, paštika, kakao, ovoce (Alergeny:1,7)

oběd Polévka rybí se smaženým hráškem (Alergeny:1,3,4,9)

1. Hovězí roštěná na slanině, rýže, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,10)

2. Plněné papriky kuskusem, okurkový salát (Alergeny:1,7)

večeře 1. Kuřecí řízek přírodní, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

2. Zeleninový salát se sýrem, cereální pečivo, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

Pátek: snídaně 1. Cereální houska, houska, máslo, debrecínka, kakao (Alergeny:1,3,7,11)

2. Cereální houska, houska, máslo, žervé, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,11)

oběd Polévka z hlívy ústřičné (Alergeny:1,9)

1. Smažený květák, brambory, jogurtová omáčka, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Bavorské vdolečky se šlehačkou, mléko, čaj (Alergeny:1,3,7)

Změna jídelníčku vyhrazena

Jídelní lístek
16. 10. - 20. 10. 2017

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


