J A D Ł O S P I S od 19.04.2021 do 30.04.2021
Data
Poniedziałek
15.03.2021

Śniadanie
Chleb na zakwasie
z masłem,/p.1,4/ ser żółty,
pomidor, ogórek zielony
Kawa zbożowa/p.4/

Wtorek
16.03.2021

Chleb słonecznikowy z masłem,
szynka tradycyjna/p.1.2,4./
papryka czerwona ,szczypiorek
kawa inka ./p.4/

Środa
17.03.2021

Chleb fudbol z masłem,
pasztet z królikiem/p.1.4/,
pomidor, szczypiorek
herbata z cytryną.

Czwartek
18.03.2021

Zupa mleczna z płatkami
czekoladowymi, bułeczka
kukurydziana z masłem
ser żółty /p.1.4/.

Piątek
19.03.2021

Chleb wieloziarnisty z masłem,
szynka biała/p.1,4/ , sałata
lodowa, pomidor
kawa zbożowa/p.4/

Data
Poniedziałek.
22.03.2021

Śniadanie
Chleb na zakwasie z masłem,
parówka cielęca, sałatka zielona
keczup /p.1,2,4/,
Kawa zbożowa /p.4/

Wtorek
23.03.2021

Chleb fudbol z masłem, ser
żółty/p.1,4/, pomidor,
szczypiorek
Kakao z mlekiem.

Środa
24.03.2021

Chleb orkisz z masłem,
Pasztetowa chłopska, /p.1,4,/,
ogórek kiszony, pomidor ,
herbata z cytryną.

Czwartek
25.03.2021

Zupa mleczna z płatkami
cynamonowymi ,rogal
z masłem , nutela./p.1,4/

Piątek
26.03.2021

Chleb z masłem, pasta
mięsna/p.1,4/
ogórek kiszony, pomidor
herbata z sokiem/p.4/

II Śniadanie
owoc

Aktimel /4/

owoc

owoc

Obiad

Podwieczorek

Żurek z ziemniakami
Wek z masłem, pasta z jajek
Knedle z truskawkami z masłem+ cukier
z szczypiorkiem/p.1.2,4/,
trzcinowyp.1,2,4,5/ ,
rzodkiewka,
kompot wieloowocowy.
herbata z cytryną.
Zupa grysikowa z zielonym groszkiem,
Sznycelek , ziemniak,
kapusta młoda z koperkiem
/p.1.5/
kompot owocowy.
Zupa pomidorowa z lanym ciastem,
gulasz wieprzowy ziemniaki ,ogórek
kiszony/p.1.2,4,5/
kompot wieloowocowy.
Zupa jarzynowa z makaronem,
kebabowe drobiowe z ryżem , sałatka
grecka z serem feta/p.1,4,5/ ,
kompot wieloowocowy.

Banan
Ciasteczka Belvita /p.1/

Koktajl owocowy/p.4/
wafelek/p.1/

Serek Danio /p.4/
jabłko

owoc

Zupa ogórkowa z ziemniakami
Naleśniki z serem,/p.1,4,5/
kompot wieloowocowy.

Chleb z masłem, pasta rybna
z twarożkiem, /p.1,3,4/ogórek
zielony, rzodkiewka
herbata z cytryną /p.4/

II Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Barszcz biały z ziemniakami z kiełbasą
Racuchy z jabłkiem z polewą
truskawkowa/p.1,4/ ,
kompot wieloowocowy.

Bułka z masłem, twarożek
/p.1,4/, ogórek
zielony ,pomidor
herbata z cytryną.

Zupa krupnik,
makaron z mięsem w sosie
pomidorowym/p.1,4,5/, bukiet warzyw,
kompot wieloowocowy.

Galaretka z owocami
Bita śmietana /p.4/

owoc

owoc

owoc

Aktimel /4/

owoc

Rosół z makaronem,
Kotlet drobiowy, ziemniaki, kapusta
młoda z koperkiem, /p.1,4,5/ ,
kompot wieloowocowy.
Zupa pieczarkowa z tartym ciastem ,
Pieczeń wieprzowa w sosie, ziemniaki,
sałatka z kapusty pekińskiej, /p.1,5/.
Kompot owocowy

Ryż na gęsto z
cynamonem/p.4/
paluchy kukurydziane

Mus owocowy
Biszkopty/p.1/

Krem dyniowy z grzankami,
Ciasto drożdżowe
ryba panierowana/p.1,2,3,5/ , ziemniaki, /wypiek własny//p.1,2,/
mizeria z koperkiem,
kakao z mlekiem/p.4/
kompot wieloowocowy.

Niegazowana woda mineralna jest dostępna dla dzieci przez cały dzień.
ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH
1.ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN
2.JAJKA I PRODUKTY POCHODNE
3.RYBY I PRODUKTY POCHODNE
4.MLEKO I PRODUKTY POCHODNE
5.SELER I PRODUKTY POCHODNE
6.NASIONA SEZAMU I PRODUKTY POCHODNE

