
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

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

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

1. Milánské špagety, sýr, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Rýžový nákyp s meruňkami, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Jablkový salát s ovesnými vločkami, jahody, čaj (Alergeny:1,7)

večeře 1. Kuřecí nudličky, rýže, ovoce, čaj (Alergeny:1)

2. Chléb, vaječná pomazánka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

Úterý: snídaně 1. Pečivo, máslo, džem, kuličky, jogurt, kakao (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, máslo, džem, kiri, kakao (Alergeny:1,7)

oběd Polévka zeleninová (Alergeny:1,9)

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

2. Lečo s vejci, brambory, mrkvový salát (Alergeny:3)

večeře 1. Bramborový guláš se salámem, chléb, ovoce, čaj (Alergeny:1)

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

Středa: snídaně 1. Pečivo, máslo, nutela, tavený sýr, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

2. Chléb, máslo, nutela, debrecínka, kakao, ovoce (Alergeny:1,7,8)

oběd 1. Balíček pro internátní žáky

2. Balíček pro internátní žáky

Pro veřejnost se nevaří - KONFERENCE

večeře 1. Rizoto z kuřecího masa, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1)

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

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

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

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

1. Španělský guláš, rýže, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,10)

2. Španělský guláš, těstoviny, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,10)

3. Losos s hořčicí a medem, bramborová kaše, salát (Alergeny:1,3,4,7,10) 

večeře 1. Krupicová kaše s grankem, mléko, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

Pátek: snídaně 1. Housky, máslo, džem, duko, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

2. Housky, máslo, džem, kladenka, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

oběd Polévka kulajda (Alergeny:1,3,7,9)

1. Vepřová kotleta přírodní, rýže, červená řepa, čaj (Alergeny:1)

2. Vdolky s mákem, mléko, oplatka, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

Změna jídelníčku vyhrazena

Jídelní lístek
20. 11. - 24. 11. 2017

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


