
Menu 23-27.09.2019
Alergeny 1-guten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
23.09.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7)     
szynka wieprzowa (1A) 
żółty ser (7A)                
dzieci z alergią miód                                                   
pomidor, sałata lodowa                                  
herbata ziołowa                                              

Winogrona, śliwki
herbata malinowa

Zupa: Zupa z pomidorów koktajlowych i cukinii              
II danie: Jajko sadzone (3A)                                       
ziemniaki puree (7A)                                                       
surówka z kapusty pekińskiej                                                                   
kompot owocowy lub woda mineralna                                         

Kanapka 
pełnoziarniste z 
warzywami (1,7A)
woda mineralna

Wtorek
24.09.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka drobiowa (1A) 
dzieci z alergią pasta z kalarepki                      
serek kremowy (7A)                                       
ogórek zielony, papryka                                 
kakao (7A)            

Brzoskwinie, jabłka 
herbata z melisą 

Zupa:  Krem z dyni z dziki ryżem                                   
II danie: Sos carbonara z kiełbaską  (1,7A)       
makaron świderki (1A)                                                                 
gotowana biała kapusta                                           
kompot owocowy lub woda mineralna           

Kaszka orkiszowa 
z owocami (1,7A)
woda mineralna

Środa
25.09.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
kiełbaska krakowska (1A)                              
płatki kukurydziane z mlekiem  (1,7A)
dzieci z alergią humus płatki na mleku ryżowym                       
pomidory, rzodkiewki                                    
herbata z cytryną                                 

Arbuz, gruszka
herbata z lipy

Zupa: Z fasolki szparagowej (1A)
II danie: Roladki z indyka (1,3A)                                        
ziemniaki z koperkiem                                                            
groszek z marchewką                                                                  
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Budyń czekoladowy 
(1,7A)
dzieci z alergią budyń na mleku 
ryżowym

śliwki
woda mineralna

Czwartek
26.09.2019

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
twarożek (7A)                
dzieci z alergią pasta z cieciorki      
polędwica sopocka (1A)                                 
papryka, pomidory                                  
herbata z imbirem                                

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią jaglanka

herbata z nagietka  

Zupa: Żurek (1A)                                                                         
II danie: Kąski z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym (1A)
z warzywami (marchew, koper, ananas, kukurydza)    
kasza mieszana                                                                           
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Sałatka owocowa
biszkopty (1,3,7A) 
woda mineralna 

Piątek
27.09.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)      
pasta z tuńczyka (4,7A) 
pasta jajeczna (3A)                                        
papryka, szczypiorek                               
herbata miętowa                                             

Banany
kiwi
herbata

Zupa: Brokułowa                                               
II danie: Naleśniki z dżemem (1,3,7A) 
dzieci z alergią naleśniki na mleku ryżowym                                                          
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna                  

Muffinki z 
cynamonem 
(1,3,7A)
woda mineralna 




