JADŁOSPIS
woda do picia cały czas

Śniadanie
Poniedziałek
18.10.2021
ALERGENY

pasztecik, ogórek kiszony
bułki z dynią, masło
herbata owocowa

gluten,mleko i prod.poch

Wtorek
19.10.2021

z. warzywna z ziemniakami,
zabielana
łazanki z mięsem i kiełbasą
kompot owocowy
mandarynki
seler,mleko i prod.poch,gluten,śladowo
soja,gorczyca

gluten,mleko i prod. poch.

szyneczka, ser żółty,
pomidor, rzodkiewka
chleb słonecznikowy

gluten,mleko i prod.poch.

seler,gluten

gluten,mleko i prod.poch.

kiełbaski grzane, ketchup
bułki zwykłe, masło
herbata z cytryna
½ gruszki

rosół z ciastem lanym, zielona
pietruszka
gulasz wieprzowy, kasza pęczak
sałatka szwedzka
woda z cytryna i miodem

koktajl owocowy
herbatniki

kawa zbożowa z mlekiem

owoce
gluten,mleko i prod.poch.,sladowo
soja,gorczyca

ALERGENY

twarożek z miodem
pieczywo lekkie
herbata z rumiankiem

z. marchewkowa krem, groszek
ptysiowy, zielona pietruszka,
filet z indyka duszony, ziemniaki
sałatka z pomidorów i cebulki
zielonej
kompot owocowy
mus KUBUŚ

ALERGENY

Czwartek
21.10.2021

Podwieczorek

z. mleczna z ryżem
bułka kanapkowa, masło,
dżem
herbata napar

ALERGENY

Środa
20.10.2021

Obiad

seler,mleko i prod.poch.gluten,jajka

płatki kukurydziane z
mlekiem
chleb słonecznikowy, masło
ser żółty
herbata napar
½ banana

z. szpinakowa z jajkiem,
zabielana
udko z kurczaka, ziemniaki
surówka z kapusty pekińskiej,
kukurydzy, rzodkiewki, ogórka
zielonego
woda z cytryną i miodem

gluten, mleko i prod.poch.

seler, gluten,mleko i prod.poch.

jajko, ser żółty, sałata,
pomidor, ogórek zielony
chleb tygrysi, masło
herbata z miętą

z. morska z gwiazdeczkami
pierogi z sosem jogurtowoowocowym
kompot owocowy
marcheweczka

gluten, mleko i prod.poch.

kisiel z owocami
mini bułeczka maślana

gluten,śladowo jaja

Piątek
22.10.2021

ALERGENY

Mus KUBUŚ
krakersy

seler,gluten,ryba,mleko i prod poch
gluten,jajko,mleko i prod.poch.

zastrzegamy prawo modyfikacji jadłospisu

gluten, śladowo jaja

JADŁOSPIS
woda do picia cały czas

Śniadanie

Poniedziałek
25.10.2021

Obiad

pasta rybna, pomidor
bułka z dynią, masło
herbata z cytryną
mandarynki

z. krupnik z warzywami na
wywarze mięsnym
ryż na mleku z jabłkiem, lekko
słodzone
woda z cytryną i miodem
marcheweczka

szyneczka drobiowa ogórek
kiszony
chleb mieszany, masło
herbata z mięta

gluten,mleko i prod.poch.ryba

seler,mleko i prod.poch. ,śladowo

gluten,mleko i prod.poch.,śladowo
soja i gorczyca

ALERGENY

soja,gorczyca

Wtorek
26.10.2021

z. mleczna z makaronem
bułka kanapkowa, masło
miód
herbata z napar

ALERGENY
gluten, mleko i prod.poch.

Środa
27.10.2021
ALERGENY

szyneczka, ser żółty,
rzodkiewka, jajko, pomidor
chleb słonecznikowy, masło
herbata z miętą
½ gruszki
gluten, mleko i prod.poch., jajko,
sladowo soja, gorczyca

Czwartek
28.10.2021
ALERGENY

Podwieczorek

płatki kukurydziane z
mlekiem
chleb graham, masło
ser żółty
herbata napar

z. warzywna z soczewicą,
zabielana, zielona pietruszka
filet drobiowy w panierce,
ziemniaki, surówka z
woda z cytryną, pomarańczą i
miodem
wafelek ryżowy

sałatka owocowa
wafel suchy

seler,mleko i prod.poch.gluten

orzechy

z. rosół z makaronem, zielona
pietruszka
kluski śląskie gulasz wołowy
surówka z kapusty czerwonej i
jabłka
kompot owocowy
owoce

dżem
bułka maślana ,masło
kakao

seler, gluten,mleko i prod.poch.

z. kalafiorowa z ziemniakami
zabielana
mięso mielone ,sos pomidorowy,
makaron, papryka
kompot owocowy

gluten,mleko i prod.poch

banan
krakersy

ciasteczko zbożowe

Piątek
29.10.2021

gluten,mleko i prod.poch.

seler,gluten,mleko i prod.poch.

gluten, śladowo jaja

pasztecik, ogórek kiszony
chleb ziarnisty, masło
herbata z miętą
winogrona

z. pomidorowa z ryżem, zabielana,
zielona pietruszka
filet rybny, ziemniaki, kapusta
kiszona
kompot owocowy
mus jabłko-gruszka

mus KUBUŚ

gluten,mleko i prod.poch.soja
śladowo

seler,mleko i prod.poch., jajko,ryba

ALERGENY

zastrzegamy prawo modyfikacji jadłospisu

biszkopciki

gluten,śladowo jajka

