
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Housky, máslo, med, kiri, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

oběd Polévka vločková (Alergeny:1,9)

1. Zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

večeře 1. Špagety se salámem, sýr, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

2. Pečivo, šunková pěna, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

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

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

1. Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát (Alergeny:1,3,7)

2. Hovězí plátek přírodní, rýže, rajčatový salát, čaj (Alergeny:1)

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

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

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

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

oběd Polévka uzená s kroupami (Alergeny:1,9)

1. Hrachová kaše, uzená kýta, chléb, okurek, čaj (Alergeny:1)

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

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

večeře 1. Drůbeží hamburgery, obloha, ovoce, koláč, čaj (Alergeny:1,3,7,8,10)

2. Vitamínový salát, vitarohlík, ovoce, koláč, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

2. Chléb, máslo, med, debrecínka, kakao, ovoce (Alergeny:1,7,8)

oběd Polévka rybí se smaženým hráškem (Alergeny:1,3,4,7,9)

1. Svíčková na smetaně, knedlíky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,9,10)

2. Pohanka se zeleninou, okurek, čaj (Alergeny:1,6)

večeře 1. Salám v těstíčku, brambory, zelenina, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

2. Chléb, sýrová pomazánka, zelenina, ovoce (Alergeny:1,7,10)

Pátek: snídaně 1. Housky, máslo, nutela, vánočka, hermelín, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7,8

2. Housky, máslo, nutela, vánočka, kladenka, kakao (Alergeny:1,3,7,8)

oběd Polévka kulajda (Alergeny:1,3,7,9)

1. Kuře na španělský způsob, bramborová kaše, okurkový salát (Alergeny:1,7)

2. Sojové plátky na paprikách, rýže, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,6,10)

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídelní lístek
14. 10. - 18. 10. 2019

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


