
 
 

 

                  ŚNIADANIE                           OBIAD                                      PODWIECZOREK 

 

Poniedziałek          1. szyneczka wieprz., pomidor     1. z.szpinakowa z  jajkiem, zabielana    1. bułka kanapkowa, masło
 

19.11.2018              2. chleb mieszany, masło    2. łazanki z mięsem i kiełbasą      2. twarożek ze szczypiorkiem 

                                3. kawa Inka z mlekiem,  ½ jabłka     3. kompot z wiśni                                 śliwka   3. herbata z miętą              

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

                                  śladowo: soja, gorczyca, laktoza       mleko i  prod. pochodne          

                                    

Wtorek         1. z. mleczna z płatkami   1. rosół z zacierką, pietruszką zieloną               1. wafelki zbożowe   

20.11.2018         2. bułka ziarno,  masło, miód     2. wieprzowe dusz,, sos, ziemniaki, kap.czerwona z jabłkiem 2. kakao      

   3. herbata napar,  winogrona     3. woda z cytryną i miodem                3. ½  mandarynki 

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

                             

Środa          1. pasta rybna, papryka świeża     1. z.marchewkowa krem z ziemniakami     1. jogurt owocowy 

  21.11.2018         2. chleb tygrysi, masło                 2. udko drob., ziemniaki, surówka z kap.pekiń., koperku  2. biszkopty          

 3. herbata z cytryną,  ½ gruszki       3. kompot z owoców mieszanych            jabłko suszone       

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

                        

Czwartek          1. szynka drobiowa, ogórek zielony    1. żurek  śl. z kiełbaską, ziel.pietruszką, zabielany             1. sorbet truskawkowy, twarożek 

22.11.2018              2. bułka mieszana , masło      2. pieczywo mieszane                 2. wafle suche 

           3. kawa zboż. z mlekiem,  ½  kiwi  3. woda z cytryną, miodem                     wafelek ryżowy   

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

          śladowo: soja, gorczyca, laktoza 

 

Piątek   1. ser żółty, jajko, rzodkiewka     1. z.koperkowa z ryżem, zabielana     1. banan  

23.11.2018         2. chleb orkiszowy z  masłem                  2. filet rybny smaż.,  ziemniaki, kap. kiszona gotowana               2. podpłomyki bez cukru                              

                                3. kakao,  ½ śliwki     3. woda z cytryną, miętą i miodem            

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

                                  śladowo: gorczyca, soja               
                                                           
              

Woda do picia cały czas                                             
Zastrzegamy prawo modyfikacji jadłospisu 
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