DZIEŃ

17-05-2021
poniedziałek

ŚNIADANIE
Zupa mleczna z lanym
ciastem
(mleko,gluten jajka)

Kanapka z serkiem
sałatkowym
(bułka śniadaniowa- gluten masłomleko, , ser sałatkowy-mleko
pomidor ogórek kiszony,sałata)

Herbata z cytryną

18-05-2021
wtorek

Bułka z masłem pasta z
cieciorki
(bułka grahamka- gluten,
pomidory suszone, papryka
czerwona, ,ogórki kiszone sałata,
masło- mleko,)

Kawa Inka
(mleko, kawa-jęczmień żyto)

Herbata z cytryną
Chleb słoneczny z masłem
schabem wieprzowym
19-05-2021
Środa

(chleb słoneczny- gluten, masłomleko, schab wieprzowy
pomidor, ogórek ,sałata)

Kawa inka
(mleko, kawa- jęczmień, żyto)

Herbata z cytryną
Bułkaz masłem ze
szprotkami
20-05-2021
czwartek

(Bułka kajzerka-gluten, masło –
mleko, ,pomidor, ogórek, sałata
zielona szproty wędzone )

Kakao naturalne

21-05-2021
piątek

OBIAD

PODWIECZOREK

Krem z białych warzyw
(kalarepa, pietruszka, seler, por, kapusta
biała,ciecierzyca, ,śmietana-mleko)

Ziemniaki kotlet z jajek
Marchewka z groszkiem
(ziemniaki,jajka,cebula,bułka tartagluten,marchewka z groszkiem,makagluten,mleko)

Hod -dog
(Bułka sztangielka- gluten,
parówki z szynki, pomidor,
ogórek sałata zielona)

Jabłko
Herbata z cytryną

Kompot wieloowocowy
Krem z pieczarek
(marchewka, pietruszka, seler, por, kapusta
włoska, pieczarki,śmietana-mleko)

Łazanki z mięsem i kapustą
(karczek wieprzowy,łopatka
wieprzowa,olej,cebula,
młoda kapusta,)

Arbuz,
ciastko z garnolą
owocową

Kompot wieloowocowy

Zupa pomidorowa z ryżem
(marchewka, pietruszka, seler, por kapusta
włoska,ryż,pulpa pomidorowa,śmietana-mleko)

Naleśniki z serem
Mus bananowy
(mąka pszenna -gluten ,jajka , ser białymleko,masło-mleko, banany)

Tost z serem żółtym
(chleb tostowy-gluten,ser żółtymleko,masło-mleko,ketchup)

Jabłko

Kompot wieloowocowy
Zupa jarzynowa z ziemniaki
(marchewka,pietruszka ,seler, por ,kapusta włoska,
ziemniaki,

Kasza gryczana z kurczakiem szpinakiem
w sosie śmietanowo-ziołowym

(mleko, kakao-soja ,gluten)

(kasza gryczana,pierś z kurczaka,szpinak
śmietana-mleko)

Herbata z cytryną

Kompot wieloowocowy

Melon
Chałka z masłem
(chałka-gluten,masło-mleko)

Woda z cytryną

Chleb z masłem pasztetem

Krem z kukurydzy

Mufinki z jagodami

(chleb z dynią- gluten, masłomleko, -pasztet-mleko, jajka
,gorczyca,pomidor, ogórek, sałata
zielona)

(marchewka,pietruszka por,kapusta włoska,
kukurydza, śmietana-mleko)

(mąka pszennagluten,mleko,jajka,jagody)

Warzywka na patelnię z rybą

Herbata z cytryną

Kawa inka
(mleko, kawa- jęczmień, żyto)

( miruna,,marchewka,pietruszka,seler,
kalafior,por,fasolka szparagowa,brokuł
śmietana-mleko)

Herbata z cytryną
Kompot wieloowocowy
W powyższym jadłospisie wyróżnione są kolorem żółtym substancje i produkty powodujący alergie lub reakcje
nietolerancji, zgodnie z załącznik nr 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

