
ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

PON
06 II

I Płatki owsiane na mleku,
kanapki z pieczywem mieszanym
z masłem, polędwicą drobiową, sałatą
i plasterkami zielonego ogórka,
Melisa z pomarańczą

II Jabłko, woda

Zupa brokułowo - kalafiorowa
z czosnkiem i ziemniakami,
spaghetti w sosie mięsno -
pomidorowym z ziołami
i serem żółtym,
cykoria,
kompot truskawkowy

Jogurt naturalny zmiksowany
z truskawkami,
biszkopty,
owoc

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

WT
07 II

I Płatki kukurydziane na mleku,
kanapki z pieczywa mieszanego
z masłem, pasztet drobiowy,
plasterki ogórka kiszonego
i rzodkiewki,
mięta z jabłkiem

II sok Pastelowy ( jabłko, czerwona
kapusta, cytryna)

Barszcz ukraiński z fasolą
i pomidorami,
pierogi z serem białym w polewie
jogurtowo - jagodowej,
surówka z marchewki i jabłka,
kompot z wiśni

Hot - dog z parówką z szynki
z ketchupem łagodnym,
owoc,
herbata z cytryną i imbirem

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

ŚR
08 II

I Płatki jęczmienne na mleku,
kanapki z pieczywa mieszanego
z masłem,
twarożek ze szczypiorkiem,
rzodkiewką i kiełkami słonecznika,
herbata leśna

II Gruszka, woda z sokiem
malinowym

Zupa selerowa z makaronem,
kotlet z piersi kurczaka,
puree ziemniaczane,
marchewka z groszkiem,
ogórek kiszony,
kompot z czarnej porzeczki

Placki z jabłkiem wypiekane
na miejscu,
owoc,
kakao

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

CZW
09 II

Bufet szwedzki

I Kajzerka mieszana z masłem,
kiełbasa krakowska, twarożek
waniliowy,
dżem truskawkowy, jajko na twardo,
pomidorki cherry,
papryka kolorowa, rzodkiewka,
kawa zbożowa na mleku,
rumianek

II Kiwi, woda

Zupa ogórkowa z koperkiem
zabielana mlekiem,
łazanki z mięsem wołowym, kapustą
kiszoną, kapustą białą i kiełbasą,
pomidor z dymką,
kompot truskawkowy

Twarożek z miodem,
słupki marchewki,
wafle ryżowe,
owoc,
sok malinowy

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

PIĄT
11 II

I Płatki orkiszowe na mleku,
pieczywo mieszane z masłem,
jajecznica na maśle ze szczypiorkiem,
pomidorki cherry,
melisa z gruszką

II Jabłko, woda

Zupa fasolowa z majerankiem,
ryba po grecku,
ryż parabolied,
surówka z kiszonej kapusty,
marchewki i jabłka z dodatkiem
oliwy z oliwek,
kompot z czarnej porzeczki

Szarlotka własnego wypieku,
owoc,
kakao

Alergeny 1,2,3 2,3,4,6,8 1,2,3


