
Menu 14-18.10.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
14.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7)     
szynka wieprzowa (1A) 
ser biały (7A)                
dzieci z alergią miód                                                  
ogórek zielony, pomidory                               
herbata z lipą                                           

Owsianka z owocami 
na mleku (7A) 
dzieci z alergią mleko ryżowe 

herbata malinowa

Zupa: Cebulowa z grzankami      
II danie: Spaghetti bolognese z szynki wieprzowej (1A)             
makaron nitki (1A)
surówka koperkowa z białej kapusty                                            
kompot owocowy lub woda mineralna                                         

Galaretka 
truskawkowa 
jabłka
woda mineralna

Wtorek
15.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
polędwica z warzywami (1A)                   
ser żółty (7A)
dzieci z alergią pasta z ciecierzycy                                     
papryka, pomidory                              
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym         

Banany, śliwki
herbata miętowa

Zupa:  Jarzynowa                              
II danie: Pancakes z sosem owocowym  (1,3,7A)                       
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna           

Kanapki z chlebka 
orkiszowego 
z warzywami
woda mineralna

Środa
16.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
serek kremowy  (7A) 
dzieci z alergią  humus marchewkowy

kiełbaska krakowska (1A)                              
pomidory, rzodkiewki                                
herbata rumiankowa                      

Winogrono, jabłka
herbata z głogu

Zupa: Brokułowa
II danie: Kotlet panierowany z indyka  (1,3A)                              
ziemniaki gotowane z koperkiem (7A)                                         
gotowane buraczki                                                                       
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Budyń waniliowy
dzieci z alergią budyń na mleku 
ryżowym 

 (1,7A)
woda mineralna

Czwartek
17.10.2019

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
szynka z indyka (1A)                
dzieci z alergią pasta z kalarepki   
ser twarogowy ze szczypiorkiem (7A)            
papryka, ogórek kiszony                           
herbata z miodem                              

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią jaglanka

herbata z szałwią

Zupa: Krem z dyni z lanymi kluseczkami (1A)                             
II danie: Gulasz z szynki wp. w sosie własnym (1A)
ryż mieszany
sałatka z zielonego ogórka z jabłkiem i marchewką                    
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Sałatka owocowa    
z kuleczkami   
zbożowymi (1A)
woda mineralna 

Piątek
18.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)      
pasta z pieczonych warzyw 
z gotowanym łososiem  (4A) 
dżem owocowy                                               
pomidory, papryka                          
herbata z pomarańczami                                

Gruszki, kiwi
herbata ziołowa

Zupa: Rosół z makaronem (1A)                                           
II danie: Kotleciki jajeczne ze szpinakiem (1,3A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
sałata lodowa z oliwą z oliwek                                        
kompot owocowy lub woda mineralna                  

Drożdżówka 
z owocem (1A)
woda mineralna 




