
 
                                           

    ŚNIADANIE                                                        OBIAD                                          PODWIECZOREK 

 

Poniedziałek          1. polędwica wieprz., ogórek ziel. 1. z. szpinakowa z ziemniakami, jajkiem, zabielana   1. ser żółty, pomidor 

26.03.2018              2. chleb pokrzywowy, masło   2. pierogi z twarogiem, truskawką, sos jogurtowo-owocowy 2. bułka kanapkowa, masło 
                                3. herbata napar,  ½ kiwi  3. kompot z gruszek                                            banan     3. woda niegazowana  

 Alergeny:       mleko i prod.pochodne, gluten,               seler, gluten, mleko i  prod.pochodne, jajka              mleko i prod.pochodne, gluten                 

                              śladowo: soja, gorczyca                             

                                                   

Wtorek         1. z.mleczna z zacierką   1. z.neapolitańska z makaronem, ziel.pietruszką     1. mus gruszka-jabłko 

27.03.2018        2. rogal, masło, dżem 100%   2. porcja wieprz. duszona, sos, ziemniaki, surówka  2. ciasteczka jaglane      

          3. herbata owocowa,  ½ pomarańczy      z kap.włoskiej, marchwi, koperku i ogórka kisz., z oliwą                                                                          

         3. woda z cytryną, imbirem i miodem                   

  Alergeny:      mleko i prod.pochodne, gluten                  seler, mleko i prod.pochodne, gluten, śladowo: jajka                                         

                                  

Środa                     1. pasta rybna, pomidor   1. krupnik z kaszą grycz., ziel.pietruszką   1. jogurt owocowy   

28.03.2018        2. chleb tygrysi, masło   2. kluski z mięsem,  okraszone cebulką    2. krakersy drobne 

                                3. kawa zbożowa z mlekiem  3. kompot  owocowy                                     mus Kubuś   3. woda niegazowana                           

            Alergeny:     gluten, mleko i prod.pochodne,                 seler, gluten, jajka, mleko i prod. pochodne       mleko i prod.pochodne,   

                                 ryba, jajka                      śladowo: gluten, orzechy 

                                                    

Czwartek         1. płatki kukurydziane z mlekiem 1. z.brukselkowa z ziemniakami, zabielana   1. kisiel z owocami 

29.03.2018              2.bułka miesz., masło, ser żółty   2. mięso miel. z sosem pomidorowym, makaron   2. biszkopciki bez cukru   

                                3. herbata owocowa, winogrona 3.  kompot z jabłek                                          wafel zbożowy           3. woda niegazowana 

            Alergeny:      mleko i prod.pochodne, gluten                 seler, gluten, mleko i prod. pochodne                                 śladowo: gluten  

                                   

Piątek          1. szyneczka drob., papryka  1. z.ogórkowa z ziemniakami, zabielana jogurtem   1. banan 

30.03.2018         2. chleb  ziarno z masłem      2. ryż na gęsto, jabłko tarte z cynamonem, lekko słodzone  2. podpłomyki 

        3. kawa zboż. z mlekiem    3. woda z miodem, cytryną                               wafle ryżowe mini                   

Alergeny:      mleko i prod.pochodne, gluten,       seler, mleko i prod.pochodne                                        śladowo: gluten, orzechy      

                  śladowo: soja, gorczyca                                         

                                                                              

       

 

 

 

 



 
 

 

               ŚNIADANIE                           OBIAD                                              PODWIECZOREK 

 

Poniedziałek           1. twarożek, szczypiorek         1. z.koperkowa z ziemniakami, zabielana      1. budyń, owoce
 

19.03.2018              2. chleb ze słonecznikiem, masło    2. łazanki  z mięsem i kiełbasą        2. podpłomyki 

                                3. herbata owocowa           3. kompot z malin                          pomarańcza              

 Alergeny:       mleko i  prod. pochodne, gluten              seler, gluten, mleko i  prod. pochodne,      mleko i  prod. pochodne, gluten          

                                  śladowo: gorczyca, laktoza        śladowo: gorczyca, laktoza               Ś W I Ę T O                                                                                      

 

 Wtorek         1. z.mleczna z płatkami owsianymi 1. z.grochowa z ziemniakami, majerankiem   1. owoce 

03.04.2018         2. bułka ziarno, masłem, ser żółty    2. makaron z twarogiem, masłem      2. twarożek Danio 

  3. herbata,   ½ mandarynki      3. woda z cytryną, miodem                  gruszka              3. wafel suchy            

 Alergeny:      mleko i prod. pochodne, gluten                  seler, gluten, jajka, mleko i prod.pochodne   śladowo: gluten, orzechy,  

                             mleko i prod.pochodne 

              

Środa           1. szynka drobiowa, papryka/ogórek    1. z.pomidorowa z makaronem, zabielana       1. koktajl mleczno-owocowy     

  04.04.2018         2. chleb tygrysi z  masłem             2. udko z kurczaka, dusz., sos, ziemniaki, buraczki  2. chrupki kukurydziane          

 3. kawa zbożowa z mlekiem     3. kompot z wiśni                                        wafle - ziarno              

 Alergeny:     mleko i prod. pochodne, gluten                   seler, gluten, mleko i prod. pochodne  mleko i prod.pochodne       

                        

Czwartek          1. płatki kukurydziane z mlekiem    1. z.koperkowa z ziemniakami, zabielana                          1. wafle ryżowe z miodem 

05.04.2018              2. bułka z dynią, masło, miód     2. gulasz woł., sos, kasza jęczm., sałatka z kisz.ogórków,            2. owoce suszone  

           3. herbata owocowa                                      szczypiorku, cebuli z oliwą                                                 3. woda niegazowana       

                                                                            3. woda z miodem, miętą i cytryną       kiwi      śladowo: gluten, orzechy                                      

             Alergeny:    mleko i prod. pochodne, gluten                     gluten, seler, mleko i prod.pochodne  
                                           
Piątek          1. szynka wieprz., liść sałaty        1. rosół z ryżem, zieloną pietruszką    1. ½ banana 

06.04.2018         2. chleb miesz. z masłem                          2. filet z dorsza duszony., ziemniaki, kap.kiszona gotowana   2. wafelek jaglany                                 

                                3. kawa zboż. z mlekiem    3. kompot  z owoców mieszanych              mus jabłk.-gruszk. 3. napój sojowy             

            Alergeny:      gluten, mleko i prod.pochodne,                 seler, jajka, mleko i prod.pochodne, gluten                         mleko i prod.pochodne 

                                  śladowo: gorczyca, soja            
              

Woda do picia cały czas                                             
Zastrzegamy prawo modyfikacji jadłospisu  
 

 

 


