
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

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

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

1. Zapečené těstoviny s uzeným masem, paprikový salát (Alergeny:1,3,7)

2. Čevabčiči, brambory, obloha, červená řepa, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

2. Míchaná vajíčka se šunkou, chléb, pečivo, ovoce, čaj (Alergeny:1,3)

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

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

oběd Polévka česneková s luštěninami (Alergeny:1,9)

1. Špikovaná vepřová kýta na paprice, rýže, kompot, čaj (Alergeny:1,7)

2. Hrachová kaše, klobása, chléb, paprikový salát, čaj (Alergeny:1)

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

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

Středa: snídaně 1. Housky, máslo, džem, lučina, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, máslo, džem, vejce, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

oběd Polévka hovězí s rýží a hráškem (Alergeny:9)

1. Pstruh na másle, brambory, mrkvový salát, čaj (Alergeny:4,7)

2. Fazolové lusky na kyselo, hovězí maso, brambory, salát (Alergeny:1,7)

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

večeře 1. Lasagne, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

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

oběd Polévka vločková (Alergeny:1,9)

1. Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát (Alergeny:1,3,7)

2. Maždara (čočka, rýže, cibule, česnek, zelenina), salát (Alergeny:1)

večeře 1. Kuřecí nudličky na pórku, rýže, tvarohový krém, ovoce (Alergeny:1,7)

2. Zeleninový salát se sýrem, cereální pečivo, krém, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

Pátek: snídaně 1. Cereální pečivo, máslo, paštika, kakao, ovoce, kobliha (Alergeny:1,3,7,11)

2. Cereální pečivo, máslo, uzený sýr, kakao, kobliha (Alergeny:1,3,7,11)

oběd Polévka  dršťková (Alergeny:1,9)

1. Uzená krkovice, kysané zelí, bramborový knedlík (Alergeny:1,3)

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