
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, lučina, kakao, výživa (Alergeny:1,7)

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

1. Vepřová kotleta cikánská, bramborová kaše, kompot, čaj (Alergeny:1,7)

2. Těstovinový salát s kuřecím masem, kompot, čaj (Alergeny:1,3)

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

večeře 1. Krupicová kaše s čokoládou, mléko, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

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

2. Chléb, máslo, med, tavený sýr, kakao, ovoce (Alergeny:1,7,8)

oběd Polévka vločková (Alergeny:1,9)

1. Znojemská roštěná, rýže, okurkový salát, mléko, čaj (Alergeny:1,10)

2. Čočka na kyselo, sázená vejce, chléb, okurek, čaj (Alergeny:1)

večeře 1. Bramboráky s masovou směsí, ovoce (Alergeny:1,3,7)

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

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

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

oběd Polévka z vaječné jíšky (Alergeny:1,3,9)

1. Staročeská krkovička, červené zelí, knedlíky, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Houbové rizoto, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:7)

3. Lososový salát, cereální pečivo, čaj (Alergeny:1,3,4,7,11) 

večeře 1. Kuřecí stehno pečené, brambory, rajčatový salát, ovoce (Alergeny:1,7,10)

2. Chléb, rybí pomazánka, rajčatový salát, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,4,7,10)

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

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

oběd Polévka zeleninová (Alergeny:1,9)

1. Mexický fazolový hrnec (hovězí + fazole), rýže, okurkový salát (Alergeny:1)

2. Smažená brokolice, brambory, jogurtová omáčka, salát (Alergeny:1,3,7,10)

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

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

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

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

oběd Polévka česneková s kroupami a bramborem (Alergeny:1,9)

1. Královský kuřecí řízek, brambory, kompot, čaj (Alergeny:1,3)

2. Moravské koláče, mléko, kompot (Alergeny:1,3,7)

Změna jídelníčku vyhrazena
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