
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Housky, máslo, paštika, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

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

1. Vepřové na paprikách, těstoviny, kompot, čaj (Alergeny:1,3)

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

večeře 1. Šamorínský rožeň, brambory, termix, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

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

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

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

1. Vepřová kotleta, baby karotka, brambory, kompot, čaj (Alergeny:1)

2. Vepřová játra na cibulce, rýže, kompot, čaj (Alergeny:1)

3. Sojové plátky na zelenině, rýže, kompot, čaj (Alergeny:1)

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

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

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

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

oběd Polévka brokolicová (Alergeny:1,9)

1. Masové koule v rajské omáčce, knedlíky, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Žemlovka s jablky a tvarohem, mléko, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Rajčatový salát s vejci, cereální pečivo, čaj (Alergeny:1,3,7,11) 

večeře 1. Chléb, smažený kuřecí řízek, rajče, džus, ovoce (Alergeny:1,3,7,10)

2. Chléb, máslo, sýr eidam, rajče, džus, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

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

oběd Polévka hrstková (Alergeny:1,9)

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

2. Pohanka se zeleninou a houbami, okurkový salát (Alergeny:1)

večeře 1. Mexický guláš, rýže, ovoce, čaj (Alergeny:1)

2. Chléb, vaječná pomazánka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,10)

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

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

oběd Polévka gulášová (Alergeny:1,9)

1. Kuře alá bažant, šťouchané brambory, kompot, čaj (Alergeny:7)

2. Fazolové lusky na kyselo, hovězí maso, knedlíky, kompot (Alergeny:1,3,7)

Změna jídelníčku vyhrazena

Jídelní lístek
9. 10. - 13. 10. 2017

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


