
Menu 21-25.10.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
21.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7)     
szynka wieprzowa (1A) 
ser wiejski (7A)                
dzieci z alergią pasta z papryki                                        
pomidory, sałata lodowa                                 
herbata miętowa                                     

Jabłka, banany 
herbata 
z owoców leśnych

Zupa: Barszcz ukraiński    
II danie: Nuggetsy z kurczaka w płatkach kukurydzianych (1A) 
ziemniaki gotowane puree (7A)
surówka z kapusty pekińskiej                                                       
kompot owocowy lub woda mineralna                                         

Jogurt naturalny
płatki mieszane (1,7A)

dzieci z alergią mleko 
migdałowe 

woda mineralna

Wtorek
22.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka dębowa (1A)                   
pasta jajeczna (3A)                                        
papryka, rzodkiewki                           
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym         

Winogrona, gruszki
herbata owocowa

Zupa:  Z białych warzyw z dzikim ryżem                              
II danie: Pulpeciki z szynki wp. w sosie pomidorowym (1,3A)    
kasza mieszana
groszek z marchewką                                    
kompot owocowy lub woda mineralna           

Pączki serowe 
na mące orkiszowej 
(1,7A)
dzieci z alergią pączek 
z powidłami

woda mineralna

Środa
23.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
ser  żółty  (7A) 
dzieci z alergią miód 

polędwica sopocka (1A)                                 
pomidory, ogórek kiszony                             
herbata z lipą                    

Kiwi, brzoskwinie
herbata z melisą 

Zupa: Krupnik
II danie: Kopytka ziemniaczane (1,3A)                                        
sosem gulaszowym                                                
surówka z białej kapusty                                                              
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Bułka grahamka 
z warzywami (1A)
woda mineralna

Czwartek
24.10.2019

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
parówki drobiowe (1A)                
dzieci z alergią pasta humus warzywny

serek biały (7A)                                              
pomidory, rukola                   
herbata z imbirem                             

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią mus owocowy

herbata 
z nagietkiem

Zupa: Z brukselki                                                                         
II danie: Leczo z indyka (1A)
(papryka, cukinia, kukurydza, marchew)
kasza jaglana                                     
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Babka poznańska 
(1,3A)
woda mineralna 

Piątek
25.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
ser twarogowy (7A)
dzieci z alergią pasta z białej pietruszki 

dżem brzoskwiniowy                                      
papryka, ogórek zielony                          
herbata z cytryną                                            

Jabłka, brzoskwinie
herbata malinowa

Zupa: Pomidorówka z makaronem (1A)                                      
II danie: Rybka pieczona – mintaj  (1,3,4A)
ziemniaki gotowane z koperkiem 
surówka z kapusty kiszonej
kompot owocowy lub woda mineralna                  

Kisiel owocowy
wafle ryżowo-żytnie
(1,3A)
woda mineralna 


