
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

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

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

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

2. Rýžová kaše s ovocem a čokoládou, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

večeře 1. Kuřecí směs, rýže, ovoce, čaj (Alergeny:1)

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

Úterý: snídaně 1. Pečivo, máslo, džem, debrecínka, kakao, koláč (Alergeny:1,3,7)

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

oběd Polévka rychlá s vejci (Alergeny:3,9)

1. Sekaná pečeně, hlávkové zelí, brambory, ovoce, čaj(Alergeny:1,3)

2. Pohanka se zeleninou a houbami, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1)

večeře 1. Těstovinový salát s kuřecím masem, ovoce, čaj (Alergeny:1,3)

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

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

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

oběd Polévka fazolová (Alergeny:1,9)

1. Smažený pangas, bramborová kaše, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,4,7)

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

3. Vitamínový salát, vitarohlík, kompot, čaj (Alergeny:1,7)

večeře Plněné housky, džus, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

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

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

1. Kuře alá kachna, kysané zelí, knedlíky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Brokolice se sýrovou omáčkou, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:7)

večeře 1. Chléb, vaječné smaženky, obloha, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,10)

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

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

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

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

1. Špagety s mletým masem a rajčaty, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3)

2. Smažený sýr, brambory, jogurtová omáčka, salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

Změna jídelníčku vyhrazena
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