
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, vejce, kakao, ovoce, croissant (Alergeny:1,3,7,8)

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

1. Kuřecí prsa v sýrové omáčce, penne, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Rýžový nákyp se švestkami, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Čočkový salát s vejci, chléb, červená řepa, čaj (Alergeny:1,3)

večeře 1. Špagety se salámem, sýr, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

Úterý: snídaně 1. Pečivo, máslo, med, debrecínka, kakao, šáteček (Alergeny:1,3,7,8)

2. Chléb, máslo, med, tavený sýr, kakao, šáteček (Alergeny:1,3,7,8)

oběd Polévka pórková (Alergeny:1,9)

1. Maďarský guláš, knedlíky, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

večeře 1. Kuřecí bulgur, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

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

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

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

1. Holandský řízek, bramborová kaše, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Plněné papriky kuskusem, kompot, čaj (Alergeny:1,7)

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

večeře 1. Chléb, sekaná pečeně, obloha,  džus, oplatka, ovoce (Alergeny:1,3,8,10)

2. Chléb, máslo, sýr eidam, obloha, džus, oplatka, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

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

2. Chléb, máslo, džem, lučina, kakao, ovoce (Alergeny:1,7,8)

oběd Polévka hrstková (Alergeny:1,9)

1. Vepřové na houbách, rýže, okurkový salát, čaj (Alergeny:1)

2. Pstruh na másle, brambory, rajčatový salát, čaj (Alergeny:4,7)

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

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

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

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

oběd Polévka bramborová s houbami (Alergeny:1,9)

1.Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše, kompot, čaj (Alergeny:7)

2. Bavorské vdolečky se šlehačkou, mléko, kompot (Alergeny:1,3,7)
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