
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, duko, kakao, jablko (Alergeny:1,7)

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

1. Rizoto z  vepřového masa, okurek, kompot, čaj (Alergeny:1)

2. Farmářské fazole, vitarohlík, červená řepa (Alergeny:1,3)

3. Pohanková kaše s čokoládou, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,7)

večeře 1. Špagety s mletým masem, sýr, puding, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

Úterý: snídaně 1. Pečivo, máslo, med, šunka, kakao, koláč (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, máslo, med, lučina, kakao, koláč (Alergeny:1,3,7)

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

1. Vepřové ragú na divoko, rýže, okurkový salát (Alergeny:1,10)

2. Zapečené těstoviny s houbami, míchaný salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

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

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

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

1. Vepřová kotleta, mrkev s hráškem, brambory, ovoce (Alergeny:1,7)

2. Penne se špenátem a sýrovou omáčkou, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Cizrnový salát, vitarohlík, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,10)

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

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

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

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

1. Svíčková na smetaně, knedlíky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,9)

2. Hrachová kaše s kořenovou zeleninou, chléb, ovoce, čaj (Alergeny:1,7,9)

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. Housky, máslo, kladenka, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

2. Housky, máslo, hermelín, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

oběd Polévka z hlívy ústřičné (Alergeny:1,9)

1. Smažený vepřový řízek, brambory, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

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