JADŁOSPIS TYGODNIOWY 24-28.01.2022
Środa

Wtorek

płatki na mleku 7,
pasztet drobiowy, ser biały 7,
papryka, miód, pieczywo mieszane 1,
masło 7, herbata
ALERGENY 1,7

Śniadanie

bawarka 7,
baleron, jajko na twardo
ze szczypiorkiem 3, pomidor, rukola,
pieczywo mieszane 1, masło 7,
herbata ziołowa
ALERGENY 1,3,7

płatki kukurydziane,mleko 7, szynka z
indyka, ser biały, ogórek, papryka,
pieczywo mieszane1, masło 7,
herbata owocowa

Zupa

Piątek

pomidorowa zabielana z makaronem
ALERGENY1, 7

jaglanka
ALERGENY

fasolowa
ALERGENY

krem z kukurydzy
ALERGENY

szpinakowa z jajkiem
ALERGENY 7

Drugie danie

kawa zbożowa 7 ,8
schab pieczony, pasta z soczewicy z kasza na mleku 1,7, szynka pieczona, ser
suszonymi pomidorami, sałata, papryka, żółty 7, rzodkiewka, ogórek, pieczywo
pieczywo mieszane 1,
mieszane 1, masło 7,
masło 7,
herbata ziołowa
herbata owocowa
ALERGENY 1,7
ALERGENY 1,7 ,8

Czwartek

ryż, ratatuj z cukini bakłażana,
papryki i pomidorów,
kompot sliwkowy
ALERGENY 1,7

kotlet schabowy 1,7,
ziemniaki,
brukselka z masełkiem i bułeczką,
kompot truskawkowy
ALERGENY 1,3 ,7

pęczak zapiekana z
dynią i serem mozzarella,
surówka z pomidora i natki piertuszki,
kompot wieloowocowy
ALERGENY 1,3,7

spaghetti 1,3, sos boloński,
sałata z sosem vinegret,
kompot porzeczkowy
ALERGENY 1, 3

ryba smażona w ciescie naleśnikowym,
ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej z
marchewkąi jabłkiem,
kompot wieloowocowy
ALERGENY1,3

Podwieczorek

Poniedziałek

ser żółty7, ogórek kiszony,pieczywo
mieszane, masło 1,7,
herbata
ALERGENY 1,7

jogurt naturalny z musem
truskawkowym, biszkopty, mix owoców
ALERGENY 1,3,7,

pasta z tuńczykiem i jajkiem pieczywo,
wasa gryczana, masło, ogórek kiszony,
herbata
ALERGENY 1, 3 ,7

zacierki na mleku na mleku 1,7
krążki ryżowe, mix owoców,
herbata
ALERGENY 1

ciasto domowe 1,3,7,
mleko 7
ALERGENY 1,3,7

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Śniadanie

płatki kukurydziane, indyk pieczony
ogórek papryka, pieczywo mieszane,
masło,
herbata

mleko, schab pieczony, sałata, papryka,
pieczywo mieszane bezglutenowe,
masło dietowe,
herbata owocowa

ryż na mleku, szynka pieczona,
rzodkiewka, ogórek, pieczywo mieszane
bezglutenowe, masło dietowe,
herbata ziołowa

Zupa

pomidorowa z makaronem

jaglanka

fasolowa

krem z kukurydzy

szpinakowa

Drugie danie

ryż, ratatuj z cukini bakłażana,
papryki i pomidorów,
kompot sliwkowy

kotlet schabowy, ziemniaki, brukselka z
masełkiem i bułeczką,
kompot truskawkowy

kasza jaglana zapiekana z dynią i serem
mozzarella, surówka z pomidorów i natki,
kompot wieloowocowy

spaghetti ryżowe, sos boloński, sałata z
sosem vinegret,
kompot porzeczkowy

ryba smażona w cieście naleśnikowym,
ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej z
marchewką i jabłkiem,
kompot wieloowocowy

Podwieczorek
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ser żółty, ogórek kiszony, pieczywo
mieszane, masło ,
herbata

jogurt kokosowy z musem truskawkowym,
biszkopty, mix owoców

pasta z tuńczyka, pieczywo dietowe,
ogórek kiszony,
herbata

płatki jaglane na mleku, krążki ryżowe,
mix owoców,
herbata

ciasto domowe (bezglutenowe,
bezmleczne, bezjajeczne),
koktail owocowy

mleko, indyk gotowany, pomidor, rukola, płatki na mleku, pasztet drobiowy papryka,
pieczywo mieszane beglutenowe, masło miód, pieczywo mieszane bezglutenowe,
dietowe,
masło dietowe,
herbata ziołowa
herbata

