
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, džem, vajíčko, čaj, ovoce (Alergeny:1,3,7)

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

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

2. Čočka na kyselo, sázená vejce, okurek, chléb, čaj (Alergeny:1,3)

3. Jablkový salát s ovesnými vločkami, jahody, čaj (Alergeny:1)

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

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

Úterý: 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 krupicová s vejcem (Alergeny:1,3,9)

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

2. Sojové plátky na houbách, rýže, okurkový salát, čaj (Alergeny:1)

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

2. Salámový salát s jogurtem, vitarohlík, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

Středa: snídaně 1. Pečivo, máslo, šunka, kakao, koláč, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

2. Chléb, máslo, hermelín, kakao, koláč, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

oběd Polévka květáková (Alergeny:1,9)

1. Vepřová kotleta přírodní, rýže, zelný salát, čaj (Alergeny:1)

2. Penne s listovým špenátem a sýrovou omáčkou, salát (Alergeny:1,3,7)

3. Tuňákový salát, vitarohlík, čaj (Alergeny:1,3,4,7,9)

večeře 1. Bramborový guláš se salámem, chléb, puding, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

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

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

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

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

2. Jáhly se zeleninou, okurek, ovoce, čaj (Alergeny:1)

večeře 1. Smažené rybí prsty, brambory, obloha, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,4,7)

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

Pátek: snídaně 1. Housky, máslo, debrecínka, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,11)

2. Housky, máslo, lučina, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,11)

oběd Polévka z kysaného zelí (Alergeny:1,9)

1. Smažený kuřecí řízek, brambory, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Lasagne s mletým masem, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídelní lístek
30. 9. - 4. 10. 2019

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


