Od dnia 23.11.2020r. do dnia 04.12.2020r.
Śniadanie

Data
Dzień

Bawarka, herbata z cytryną,
23.11.2020 bułka zwykła z masłem,
Poniedziałek szynka staropolska ,jogurt
banan.
Płatki z mlekiem,

24.11.2020 chleb razowy z masłem,
Wtorek
serek homogenizowany,

gruszka.

Kakao, herbata z cytryną,

25.11.2020 chleb słonecznikowy z
Środa
masłem, szynkóweczka,

jogurt, jabłko.

Mleko, herbata z cytryną,

26.11.2020 bułki mleczne z masłem,
Czwartek żółtym serem, nutellą ,

kiwi.

Kawa z mlekiem, herbata z

27.11.2020 cytryną, chleb kanapkowy z
Piątek
masłem, parówki drobiowe

z ketchupem, pomarańcza.
Mleko, herbata z cytryną,

30.11.2020 chleb wiejski z masłem,
Poniedziałek pasta z wędzonki, banan.

Lane kluski na mleku,

01.12.2020 herbata z cytryną, bułki
Wtorek
mleczne z masłem, dżemem

truskawkowym, kiwi.

Kakao, herbata z cytryną,
02.12.2020 chleb pełnoziarnisty z
Środa
masłem, kiełbasa
delikatesowa, jabłko.

Obiad
Zupa pomidorowa z ryżem,
jajko w sosie musztardowym,
ziemniaki z koperkiem, mizeria z
śmietaną ,woda, jabłko.
Alergeny :1,3,7,9,
Rosół z makaronem, sztuka
mięsa w sosie chrzanowym,
ziemniaki z koperkiem, sałatka
z buraczków i cebuli, woda, kiwi
Alergeny :1,3,7,9
Zupa grochowa na mięsie,
budyń z sokiem,
woda, mandarynka.
Alergeny:1,7,9,
Zupa ogórkowa z zieleniną,
pieczeń rzymska, ziemniaki z
koperkiem, surówka z kapusty
pekińskiej, woda, jabłko.
Alergeny :1,3,7,9
Zupa neapolitańska,
ryba smażona w sosie greckim,
ziemniaki z koperkiem, woda,
gruszka.
Alergeny :1,3,4,7,9,
Krupnik na mięsie,
pulpety w sosie pomidorowym
z makaronem , woda,
mandarynka.
Alergeny :1,3,7,9,
Zupa brokułowa,
filet drobiowy panierowany,
ziemniaki z koperkiem, surówka
cateringowa, woda ,mandarynka.
Alergeny :1,3,7,9,
Zupa jarzynowa,
kurczak pieczony, ziemniaki z
koperkiem, marchewka z
groszkiem, woda, banan.
Alergeny :1,7,9,

Podwieczorek
Kawa z mlekiem,
chleb wiejski z masłem,
pasta mięsna,
gruszka.
Kakao,
chleb kanapkowy z
masłem, sałatka mięsno- warzywna, jabłko.
Mleko,
bułki zwykłe z masłem,
polędwica rydzyńska,
banan.
Bawarka,
kanapki dekoracyjne z :
szynką, pasztetem, serem
pomidorem, ogórkiem.
Herbata,
chleb pełnoziarnisty z
masłem, pasztetem
wieprzowym, ogórek,
Bawarka,
chleb kanapkowy z
masłem, twarożek z
szczypiorkiem, jabłko.
Kakao,
chleb razowy z masłem,
żółtym serem, pomidorem,
gruszka.
Mleko,
placek drożdżowy,
kiwi,
jogurt.

Bawarka, herbata z cytryną, Zupa ziemniaczana,
gulasz wieprzowy, kasza
gotowana, sałatka z buraczków
mandarynka.
i cebuli, woda, kiwi.
Alergeny ;1,3,4,7,9,
Kawa z mlekiem, herbata z Kapuśniak na mięsie,
04.12.2020 cytryną, bułki zwykłe z
makaron z serem,
Piątek
masłem, pasztetem
woda , mandarynka.
wieprzowym, ogórek, gruszka
Alergeny :1,7,9,
03.12.2020 chleb kanapkowy z masłem,
Czwartek pasta z ryby i ogórka,

Kawa z mlekiem,
chleb wiejski z masłem,
pasta z jajek i pory,
jabłko.
Mleko,
chleb zwykły z masłem,
szynka gotowana,
banan.

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

