
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

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

oběd Polévka krupicová s vejcem (Alergeny:1,3,9)

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

2. Dukátové buchtičky s krémem, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Ananasový salát se sýrem, jahody, čaj (Alergeny:7)

večeře 1. Slabé párky, obloha, chléb, pečivo, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,10)

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

Úterý: snídaně 1. Pečivo, máslo, nutela, polštářky, jogurt, kakao (Alergeny:1,3,7,8)

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

oběd Polévka masová krémová (Alergeny:1,9)

1. Smažená treska, bramborová kaše, mrkvový salát, čaj (Alergeny:1,3,4,7)

2. Sojový guláš, knedlíky, mrkvový salát (Alergeny:1,3)

3. Sojový guláš, rýže, mrkvový salát, čaj (Alergeny:1)

večeře 1. Těstoviny po lotrinsku, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

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

oběd Polévka hrstková

1. Uzená krkovice, hlávkové zelí, knedlíky, ovoce (Alergeny:1,3,7)

2. Zapečené brambory s brokolicí a sýrem, okurek, ovoce (Alergeny:3,7)

3. Kuřecí salát s celerem a jablky, cereální pečivo (Alergeny:1,3,7,8,9)

večeře 1. Vepřový plátek přírodní, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:1)

2. Chléb, tvarohová pomazánka s kapií, mléko, ovoce, čaj (Alergeny:1,7) 

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

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

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

1. Kuřecí prsa na paprice, rýže, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,7)

2. Pohanka s hlívou a zeleninou, okurkový salát, čaj (Alergeny:1)

večeře 1. Bageta - cereální, džus, ovoce, oplatka (Alergeny:1,3,7)

2. Bageta - bílá, džus, ovoce, oplatka (Alergeny:1,3,7)

Pátek: snídaně 1. Pečivo, máslo, paštika, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

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

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

1. Rajská omáčka, hovězí maso, kolena, mrkvový salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Květák s vejci jako mozeček, brambory, mrkvový salát, čaj (Alergeny:3)
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