
ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

PON
30 I

I Płatki kukurydziane na mleku,
kanapki z pieczywem mieszanym
z masłem, szynką wiejską
i plasterkami pomidora,
rumianek

II Melon, woda

Zupa pieczarkowa zabielana
śmietaną z makaronem i natką
pietruszki,
naleśniki z serem białym w polewie
jogurtowo - truskawkowej,
surówka z marchewki i jabłka,
kompot z czarnej porzeczki

Bułka wieloziarnista
z masłem,
pasta z makreli wędzonej
z jajkiem, ogórkiem
konserwowym, czerwoną
cebulą i szczypiorkiem
owoc,
herbata z cytryną i miodem

Alergeny 1,2 1,2,3,4 1,2

WT
31 I

I Kasza manna na mleku z
rodzynkami, kanapki z pieczywa
mieszanego z masłem, jajko na
twardo z plasterkami rzodkiewki,
herbata malinowa

II sok FiLemon ( jabłko, gruszka,
szpinak, limonka)

Zupa krupnik z kaszą pęczak,
ziemniakami i natką pietruszki,
gołąbki z białej kapusty
z nadzieniem mięsno - ryżowym w
sosie pomidorowym,
puree ziemniaczane,
cykoria,
kompot truskawkowy

Kisiel własnego wyrobu
na bazie czarnej porzeczki,
chałka,
owoc

Alergeny 1,2,3 1,2,3,4,8 1,2,3

ŚR
01 II

I Płatki ryżowe z wiórkami
kokosowymi na mleku, kanapki z
poeczywa mieszanego z masłem,
polędwica sopocka z plasterkami
ogórka zielonego, mięta z jabłkiem

II Pomarańczka, woda

Barszcz czerwony z ziemniakami
i koperkiem,
pierogi z mięsem, kaszą gryczaną,
cebulą i czosnkiem,
surówka z ogórka kiszonego, jabłka
i kukurydzy z oliwą z oliwek,
kompot wieloowocowy

Twarożek z truskawkami,
wafle tortowe,
owoc,
melisa z gruszką

Alergeny 1,2,3 1,2,4 1,2,3

CZW
02 II

Bufet szwedzki

I Kajzerka mieszana z masłem,
salami, twarożek waniliowy,
dżem brzoskwiniowy, jajko na twardo,
pomidorki cherry,
plasterki ogórka zielonego
i rzodkiewki,
kawa zbożowa na mleku,
rumianek

II Mandarynka, woda

Barszcz biały z jajkiem,
ziemniakami i majerankiem,
pulpety drobiowe w sosie
pomidorowo - paprykowym,
kasza bulgur,
marchewka mini z masłem,
słupki ogórka kiszonego z oliwą,
kompot z czarnej porzeczki

Jogurt naturalny zmiksowany
z jagodami,
chrupki kukurydziane,
owoc

Alergeny 1,2 1,2,3,4,8 2,3,7

PIĄT
03 II

I Makaron gwiazdki na mleku,
kanapki z chleba razowego i bułki
z masłem, ser żółty, słupki papryki
żółtej, herbata z owoców leśnych

II Banan, woda

Kapuśniak z białej kapusty
z pomidorami i natką pietruszki,
talarki z morszczuka, puree
ziemniaczane, kalafior gotowany
na parze, surówka z kapusty
pekińskiej, marchewki i pora
z majonezem,
kompot wiśniowy

Ciasto drożdżowe
z kruszonką własnego
wypieku, owoc,
kakao

Alergeny 1,2 1,2,3,4,6 1,2,3


