
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, lučina, kakao, ovoce (Aleregny:1,7)

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

1. Vepřový guláš debrecínký, těstoviny, kompot, čaj (Alergeny:1,3)

2. Bramborové šišky s mákem, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Rajčatový salát s vejci, vitarohlík, čaj (Alergeny:1,3,7)

večeře 1. Vepřová kotleta přírodní, rýže, ovoce, čaj (Alergeny:1)

2. Salámová pomazánka, chléb, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

oběd Polévka hrstková (Alergeny:1,9)

1. Hovězí pečeně přírodní, rýže, ovoce, čaj(Alergeny:1)

2. Lečo s vejci, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:3)

večeře 1. Bulgur s kuřecím masem a zeleninou, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1)

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

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

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

oběd Polévka brokolicová (Alergeny:1,3,9)

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

2. Vegetariánský kuskusový salát, rajčatový salát, čaj (Alergeny:1)

3. Krupicová kaše s čokoládou, mléko, ovoce (Alergeny:1,7)

večeře 1. Kuřecí směs se zeleninou, bramboráčky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3)

2. Sýrová pomazánka, chléb, mléko, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

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

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

1. Rajská omáčka, hovězí maso, knedlíky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3)

2. Hrachová kaše s kořenovou zeleninou, chléb, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

večeře 1. Rizoto z vepřového masa, okurek, ovoce (Alergeny:1,7)

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

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

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

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

1. Smažený karbanátek, šťouchané brambory, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Zeleninové lasagne, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,7)
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