
 

 
  

                                           

    ŚNIADANIE                                                        OBIAD                                          PODWIECZOREK 

 

Poniedziałek          1. ser żółty, szynka drobiowa  1. z.kalafiorowa z ziemniakami, zabielana              1. twaróg z rzodkiewką 

09.03.2020              2. chleb7ziaren, masło    2. łazanki z mięsem i kiełbasą                      2. bułka kanapkowa, masło   
                                3. herbata owocowa, ½ mandarynki 3. kompot z aronii                                     marchewka           3. herbata owocowa 

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

            jajka                               mleko i prod.pochodne                  

             

 Wtorek         1. z.mleczna z zacierką                   1. z.ogórkowa z ryżem zabielana             1. mus Kubuś 

10.03.2020        2. bułka mleczna, masło, miód  2. porcja wieprz. gotowana,, sos, ziemniaki, marchew z jabłkiem    2. herbatniki 

          3. herbata z cytryną,  ½ kiwi  3.  woda z cytryną, miodem, imbirem          mandarynka                    

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

                                

Środa                     1. kiełbaski grzane, ogórek kisz. 1. barszcz ukraiński z ziemniakami, fasolą, zabielany      1. koktajl mleczno-owocowy  

11.03.2020        2. chleb orkiszowy, masło   2. kurczak w potrawce, ryż na gęsto             2. biszkopty  

                                3. herbata, ½ jabłka   3. kompot ze śliwek                                     ogórek ziel.                     

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

orzechy 

 

Czwartek         1. z.mleczna z płatkami kukurydz. 1. rosół z makaronem nitki, ziel.pietruszką            1. wafle ryżowe z miodem  

12.03.2020              2. bułka z dynią, masło, ser żółty 2. kotlet miel., ziemniaki, buraczki z czosnkiem           2. owoce suszone, bakalie  

                                3. herbata napar,  winogrona  3. woda z cytryną i miodem                                    owoce      3. woda niegazowana                                                                                                       

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

                                   

Piątek          1. pasta jajeczna ze szczypiorkiem 1. z.selerowa z kluskami lanymu, ziel.pietruszką        1. sezamki 

13.03.2020         2. chleb ze słonecznikiem, masło 2. filet rybny duszony, ziemniaki, kap.kisz. gotowana, marchew     2. ½ jabłka 

        3. kawa zboż z mlekiem, ½ banana  3. kompot z porzeczki           

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

                                                                                                   

     

 

 

 

 



 
 

 

                  ŚNIADANIE                           OBIAD                                      PODWIECZOREK 

 

Poniedziałek          1. pasta rybna, pomidor    1. żurek śl. z ziemniakami, jajkiem, zabielany         1. szynka wieprz., ogórek zielony 

16.03.2019              2. chleb graham, masło        2. kluski na parze, sos jogurtowo-owocowy                      2. bułka miesz., masło 

                                3. kawa zbożowa z mlekiem        3. kompot wieloowocowy               jabłka susz.     3. herbata owocowa 

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

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

              

Wtorek         1. z.mleczna z kaszą jaglaną              1. z.marchewkowa krem z  grzankami, ziel. pietruszką     1. mus banan-jabłko 

17.03.2019         2. bułka paprykowa, masło, ser żółty     2. filet drob. duszony, sos, ziemniaki, pomidor z cebulką ziel.    2. krakersy          

  3. herbata z cytryną, papryka              3. woda z cytryną, miodem i imbirem                       owoce             

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

                            

Środa           1. twaróg ze szczypiorkiem    1. z.koperkowa z ziemniakami, soczewicą, zabielana          1. ciastko drożdżowe z jabłkiem 

18.03.2019         2. chleb orkiszowy, masło       2. gulasz woł., sos, kasza bulgar, ogórek kiszony          2. kakao 

              3. kawa Inka z mlekiem,  ½ jabłka              ze szczypiorkiem i oliwą      3. winogrona 

  Alergeny:    mleko i prod. pochodne, gluten,  3. kompot z jabłek                                                                        

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

                                                                                                              

Czwartek          1. płatki kukurydziane z mlekiem   1. rosół z makaronem misie, ziel.pietruszką                           1. sorbet truskawkowy, twarożek 

19.03 .2019             2. rogal, masło, miód       2. udko drob., ziemniaki, mix sałat ziel. z rzodkiewką,                 2. wafel suchy 

           3. herbata napar, ½ banana            szczypiorkiem i jogurtem 

          3. kompot z malin                                         sezamki                       

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

       

Piątek           1. pasta mięsna, ogórek ziel.       1. z.warzywna z ziemniakami, ziel.pietruszką, zabielana                1. jogurt owocowy 

20.03.2019          2. chleb ze słonecznikiem, masło           2. filet z miruny duszony w warzywach, ryż, warzywa z wody        2. chrupki kukurydziane                                     

                                3. kawa zbożowa z mlekiem    3. woda z cytryną i miodem                    pomidorek koktajlowy                 

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

                                 śladowo: soja, gorczyca                
                                                           
              

 Woda do picia cały czas                                             
Zastrzegamy prawo modyfikacji jadłospisu  
 
 


