
Menu 07-11.10.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
07.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7)     
szynka z kurczaka (1A) 
serek biały ze szczypiorkiem (7A)                
dzieci z alergią pasta pasta z kalarepki                                
ogórek kiszony, pomidory                               
herbata owocowa                                           

Śliwki, jabłka 
herbata miętowa

Zupa: Ogórkowa (1A)        
II danie: Pieczeń wieprzowa z brokułami (1,3A)                         
ziemniaki z koperkiem                                                 
sałatka warzywno-owocowa                                                                      
kompot owocowy lub woda mineralna                                         

Kaszka manna z 
(1,7A)  syropem 
malinowym
dzieci z alergią kaszka na mleku
ryżowym

woda mineralna

Wtorek
08.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
pasztet domowy (1A)                    
serek twarogowy (7A)
dzieci z alergią miód                                                   
rzodkiewki, papryka                                 
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym           

Gruszki, winogrono
herbata z nagietka

Zupa:  Pomidorówka                                 
II danie: Pierogi z serkiem na słodko  (1,3,7A)                            
dzieci z alergią pierogi z owocami (1A)

surówka z kapusty pekińskiej
kompot owocowy lub woda mineralna           

Owoce zapiekane 
pod kruszonką (1A)
woda mineralna

Środa
09.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
serek wiejski  (7A) 
dzieci z alergią  humus z cukinii

powidła śliwkowe                                            
pomidory, ogórek zielony                               
herbata z cynamonem                             

Kiwi, brzoskwinie 
herbata malinowa

Zupa: Kalafiorowa
II danie: Wątróbka drobiowa z jabłuszkiem (1A)                         
ziemniaki puree (7A)                                                
groszek z marchewką                                                                  
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Chałka z warzywami
(1,7A)
woda mineralna

Czwartek
10.10.2019

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
kiełbaski wieprzowe na ciepło (1A)                
dzieci z alergią pasta z papryki     
ser kremowy (7A)                                           
papryka, pomidory                                
herbata z dzikiej róży                              

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią mus owocowy

herbata z cytryną 

Zupa: Z fasolki szparagowej (1A)                                                
II danie: Filet z indyka soute (1A)
kasza mieszana/ sos pietruszkowy 
surówka z modrej kapusty                                                           
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Melon, biszkopty 
(1A)
woda mineralna 

Piątek
11.10.2019

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)      
pasta z tuńczyka  (4A) 
ser żółty (7A)   
dzieci z alergią sałatka warzywna                                      
pomidory, sałata lodowa                           
herbata z lipą                                                

Banany, jabłka
herbata owocowa 

Zupa: Z kiszonej kapusty                                                
II danie: Leczo warzywne  
(cukinia, koper włoski, seler, mango, marchewka, słonecznik)
kasza kuskus                                               
kompot owocowy lub woda mineralna                  

Ciasteczka muslli 
(1A)
woda mineralna 




