Wszystkie zupy są gotowane na wywarze mięsno - warzywnym
Woda mineralna n/g bez ograniczeń
ALERGENY: 1) zboża zawierające gluten, 2) skorupiaki, 3) jajka, 4) ryby, 5) orzeszki ziemne, 6) soja, 7) mleko,
8) orzechy, 9) seler, 10) gorczyca, 11) sezam, 12) dwutlenek siarki, 13) łubin, 14) mięczaki

DNI
TYGODNIA
Poniedziałek
21.10.2019

ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

PODWIECZOREK

Chleb słonecznikowy
z masłem i kiełbaski
Agatki na gorąco,
ketchup, baton
pszenny z
pomidorem i cebulką
zieloną , kawa z
mlekiem
1,7
Chleb pszenny z
masłem, piersią
wędzoną z indyka i
ogórkiem zielonym,
chleb orkisz z jajkiem
i rzodkiewką, herbata
z cytryną
1,3,7
Chleb pokrzywowy z
masłem, pastą
kiełbasianą i papryką
czerwoną, rogal
pszenny z masłem,
kakao
1,7,6

Napój miodowo cytrynowa, gruszka
1/4

Krem z soczewicy z
ziemniakami, naleśniki
z musem jabłkowym i
serem białym, kompot
wieloowocowy
1,3,7,9

Bułka z masłem
szczypiorkowym i
szynką z puszki,
jabłko 1/2, herbata
z cytryną
1,7

Jogurt
truskawkowy(na
bazie jogurtu
naturalnego)
1

Zupa pomidorowa z
makaronem –
zabielana, pyzy z
mięsem, brokuł z
jajkiem , kompot
wieloowocowy
1,3,7,9

Crispy jabłkowe,
banan 1/2, herbata
z cytryną
1

Herbata
brzoskwiniowa,
kiwi 1/2

Kasza manna na
mleku z musem
malinowym
1,7

Czwartek
24.10.2019

Chleb orkisz z
masłem i szynka
wiejską, sałatą
zieloną i rzodkiewką,
bułka pszenna z
serem żółtym i
pomidorem, kakao
1,7,6

Sok marchwiowo –
jabłkowo gruszkowy

Piątek
25.10.2019

Kasza jaglana na
mleku, chleb pszenny
z masłem, kiełbasą
krakowską i sałatą
zieloną, herbata z
cytryną
1,7,8,6,5

Mandarynka 1/2

Zupa porowa z
groszkiem ptysiowym,
duszone piersi z indyka
w sosie własnym,
ziemniaki, buraczki z
jabłkiem, kompot
wieloowocowy
1,7,9
Zupa jarzynowa z
ziemniakami, gulasz
wieprzowy, kasza
jęczmienna, sałatka z
ogórka kiszonego,
marchewki i pietruszki
zielonej, kompot
wieloowocowy
1,9,8,11
Zupa ogórkowa z
ryżem - zabielana,
paluszki rybne duszone, ziemniaki,
kapusta kiszona
gotowana , kompot
wieloowocowy
1,3,4,7,9

Wtorek
22.10.2019

Środa
23.10.2019

PODPIS

Drożdżówka z
musem
owocowym, kawa z
mlekiem
1,3,7

Bułka dyniowa z
masłem i pastą
serową , herbata z
cytryną
1,7

