
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Pečivo, máslo, paštika, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

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

1. Cikánská vepřová kotleta, rýže, kompot (Alergeny:1,10)

2. Kynuté knedlíky s povidly, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

3. Cizrnový salát, vitarohlík, paprikový salát, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

večeře 1. Farmářské fazole, vitarohlík, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

2. Salám s cibulí, chléb, ovoce, čaj (Alergeny:1)

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

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

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

1. Hamburská vepřová kýta, knedlíky, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,9,10)

2. Květákový mozeček, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:3,7)

večeře 1. Bramborový guláš se salámem, chléb, oplatka, ovoce (Alergeny:1,3,7,8)

2. Chléb, hermelínová pomazánka, oplatka, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

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

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

1. Rajská máčka, hovězí maso, kolena, kompot, čaj (Alergeny:1,3)

2. Bulgur s hlívou a tofu, okurkový salát, čaj (Alergeny:1)

3. Těstovinový salát s hovězím masem, paprikový salát (Alergeny:1,3,9) 

večeře 1. Opečený silný párek, pečivo, chléb, koláč, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

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

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

oběd Polévka zelná s klobásou (Alergeny:1,9)

1. Smažená treska, brambory, okurkový salát, čaj (Alergeny:1,3,4,7)

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

večeře 1. Kuřecí řízek přírodní, rýže, jogurt, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

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

Pátek: 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 nudlemi (Alergeny:1,3,9)

1. Fazolové lusky na kyselo, hovězí maso, brambory, čaj (Alergeny:1,7)

2. Těstoviny po lotrinsku, paprikový salát, čaj (Alergeny:1,3,7)

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídelní lístek
4. 11. - 8. 11. 2019

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


