
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Pondělí: snídaně Chléb, máslo, lučina, kakao, ovoce (Alergeny:1,7)

oběd Polévka hovězí s rýží a hráškem (Alergeny:1,9)

1. Vepřový guláš debrecínský, těstoviny, kompot (Alergeny:1,3)

2. Nudlový nákyp s tvarohem, mléko, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Rajčatový salát s vejci, vitarohlík, paprikový salát, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

večeře 1. Sekaná pečeně, brambory, míchaný salát, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

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

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

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

oběd Polévka vločková (Alergeny:1,9)

1. Rizoto z vepřového masa, okurkový salát, čaj (Alergeny:1)

2. Losos s hořčicí a medem, bramborová kaše, salát, čaj (Alergeny:1,3,4,7)

večeře 1. Kuřecí řízek přírodní, kari rýže, zelenina, ovoce (Alergeny:1)

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

Středa: snídaně 1. Pečivo, máslo, turista, kakao, ovoce (Alergeny:1,3,7)

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

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

1. Vepřová kotleta, baby karotka, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:1,7)

2. Špenát, sázená vejce, brambory, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7)

3. Vegetariánský kuskusový salát, ovoce, čaj (Alergeny:1,9) 

večeře 1. Míchaná vejce se šunkou, pečivo, koláč, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

2. Zeleninový salát se sýrem a tofu, pečivo, koláč (Alergeny:1,3,6,7,8)

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

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

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

1. Smažený květák, brambory, jogurt. om., okurkový salát (Alergeny:1,3,7,10)

2. Křenová omáčka, hovězí maso, knedlíky, kompot, čaj (Alergeny:1,3,7)

večeře Plněné housky, džus, špička, ovoce, čaj (Alergeny:1,3,7,8)

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

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

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

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

2. Šopský salát, vitarohlík, čaj (Alergeny:1,3,7,11)

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídelní lístek
11. 11. - 15. 11. 2019

Sestavila: Dana Janouchová, vedoucí školní jídelny


