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
23.04.2018

ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

PODWIECZOREK

Chleb słonecznikowy z
masłem, szynką jagny ,
sałatą zieloną i
rzodkiewką, rogal z
masłem, kakao
1,7

Herbata owocowa,
winogrona

Budyń śmietankowy z
musem
truskawkowym
7

Wtorek
24.04.2018

Płatki kukurydziane na
mleku, bułka pszenna z
masłem, pastą
kiełbasianą i
pomidorem, herbata z
cytryną
1,7

Banan 1/2

Środa
25.04.2018

Chleb orkisz z masłem,
szynką gotowaną ,
ogórkiem zielonym i,
rzodkiewką, chałka z
masłem, kakao
1,7

Herbata owocowa,
pomarańcz1/4

Czwartek
26.04.2018

Chleb pokrzywowy z
masłem, pastą jajeczną
i cebulką zieloną,
kajzerką pszenna z
szynką konserwową i
ogórkiem kiszonym,
kawa z mlekiem
1,3,7
Bułka dyniowa z
masłem i pastą serową
(szczypiorek,
rzodkiewka, pomidor),
chleb mieszany z piersią
wędzoną z indyka i
papryką, kakao
1,7

Sok marchwiowo jabłkowy

Barszczyk czerwony z
ziemniakami – zabielany,
mięso od szynki duszone,
kasza gryczana, sałatka z
ogórka kiszonego,
marchewki, cebuli,
jabłka, kompot
wieloowocowy
1,7,9,8
Zupa szpinakowa z
ziemniakami i jajkiem zabielana, potrawka z
kurczaka w sosie
jarzynowym( marchew,
pietruszka korzeń, seler
korzeń, por, papryka
czerwona, cebula,
czosnek), makaron
muszelka, kompot
wieloowocowy
1,3,7,9
Krem z fasoli białej z
groszkiem ptysiowym,
placki ziemniaczane z
gulaszem, surówka z
kapusty białej,
marchewki, jabłka i
pestek słonecznika,
kompot wieloowocowy
1,3,9
Żurek z ziemniakami i
jajkiem, pierogi z
mięsem, sałatka z
kapusty czerwonej z
jabłkiem , kompot
wieloowocowy
1,3,7,9
Zupa pomidorowa z
zacierką – zabielana,
zrazy rybne, ziemniaki,
surówka z kapusty
kiszonej, marchewki,
cebuli, pietruszki
zielonej, koperku,
kompot wieloowocowy
1,3,4,7,9

Jogurt truskawkowy,
chrupki kukurydziane
7

Piątek
27.04.2018

PODPIS

Herbata malinowa,
jabłko 1/2

Pączek, jabłko ½,
kawa z mlekiem
1,3,7

Ciasteczka owsiane
bez cukru o smaku
malinowym, gruszka
1/4, kawa z mlekiem
1,7

Baton z masłem
serem żółtym i
rzodkiewką, kiwi 1/2,
kakao
1,7

