Od dnia 09.11.2020r do dnia 20.11.2020r
Data
Dzień

Śniadanie

Obiad

Kawa z mlekiem, herbata z

Zupa brokułowa,

09.11.2020 cytryną, chleb słonecznikowy wątróbka drobiowa, ziemniaki z
Poniedziałek z masłem, pasta mięsna,
koperkiem, surówka z białej

jabłko.

kapusty ,woda, gruszka.
Alergeny:1,3,7,9,
Kakao , herbata z cytryną, Rosół z makaronem, sztuka
10.11.2020 bułki zwykłe z masłem,
mięsa w sosie potrawkowym, ryż
Wtorek
pasztetem wieprzowym,
gotowany, marchewka z
ogórek, mandarynka.
groszkiem, woda, banan.
Alergeny :1,3,7,9,

11.11.2020
Środa

16.11.2020
Poniedziałek

17.11.2020
Wtorek

18.11.2020
Środa

Kakao,
chleb kanapkowy z
masłem, serek grani z
szczypiorkiem.
Mleko,
rogale nadziewane,
jogurt,
śliwka.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Alergeny :
Mleko , herbata z cytryną, Zupa grochowa na mięsie,
12.11.2020 chleb kanapkowy z masłem, kaszka z owocami,
Czwartek szynka rydzyńska, jabłko.
woda, jabłko.

13.11.2020
Piątek

Podwieczorek

Alergeny :1,7,9,
Bawarka, herbata z cytryną, Zupa pomidorowa,
chleb Kubuś z masłem,
jajko w sosie koperkowym,
parówki delikatesowe,
ziemniaki, bukiet z warzyw
pomidor, ketchup.
mieszanych, woda ,jabłko.
Alergeny :1,3,7,9
Bawarka, herbata z cytryną Zupa ogórkowa na mięsie,
chleb słonecznikowy z
racuchy drożdżowe,
masłem, szynkóweczka,
woda, ananas.
kiwi.
Alergeny :1,3,7,9.
Zupa mleczna z kaszką,
Zupa kalafiorowa,
herbata z cytryną, chleb
kotlet drobiowy mielony,
razowy z masłem, twarożek ziemniaki z koperkiem, surówka
z rzodkiewką, jabłko.
z marchwi i pory, woda, arbuz.
Alergeny : 1,3,7,9,
Kawa z mlekiem, herbata z Barszcz ukraiński na mięsie,
cytryną, bułki zwykłe z
ryż zapiekany z jabłkami,
masłem, pasta z wędzonki, woda, marchewka.
jogurt, mandarynka.
Alergeny ;1,3,7,9,

Kawa z mlekiem,
chleb wiejski z masłem,
pasta z wędzonki,
banan.
Herbata,
chleb zwykły z masłem,
szynkóweczka, banan.
Herbata,
chleb wiejski z masłem,
pasztetem wieprzowym,
ogórek,
Kawa z mlekiem,
drożdżówka,
gruszka.
Bawarka,
chleb kanapkowy z
masłem, pasta z jaj i pory
banan.

Kakao, herbata z cytryną,

Zupa owocowa,
pieczeń wieprzowa, ziemniaki z
koperkiem, surówka jesienna,
gruszka.
woda, śliwka.
Alergeny :1,4,7,9,
Mleko, herbata z cytryną,
Zupa pieczarkowa,
20.11.2020 kanapki dekoracyjne z :
ryba smażony, ziemniaki z
Piątek
szynką, pasztetem, serem ,
koperkiem, surówka z kapusty
pomidorem, ogórkiem, sałatą kiszonej, woda, jabłko.
Alergeny :1,4,7,9,
19.11.2020 chleb wiejski z masłem,
Czwartek pasta z ryby wędzonej,

Mleko,
bułki razowe z masłem,
polędwica drobiowa,
mandarynka.
Kakao,
chleb słonecznikowy z
masłem, pomidorem,
brzoskwinia.

W salach dostępna jest woda mineralna.
Jadłospis w wyjątkowych wypadkach, może ulec zmianie.

.

