
Menu 04-08.11.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
04.11.2019
Kalorie:  1153
Białko: 38
Tłuszcze: 29
Węglowodany: 176

Pieczywo mieszane, masło (1,7)     
szynka ogonówka (1A) 
ser biały (7A)                
dzieci z alergią miód                                               
papryka, pomidory                                          
herbata malinowa                                  

Gruszki, banany 
herbata rumiankowa

Zupa: Pomidorówka z makaronem (1A)
II danie: Kotlecik z szynki wieprzowej (1,3A)                              
kasza mieszana / sos pieczeniowy jasny
surówka z białej kapusty koperkowa                                           
kompot owocowy lub woda mineralna                                         

 
Kisiel owocowy
biszkopty (1A)
woda mineralna

Wtorek
05.11.2019
Kalorie:  1243
Białko: 45
Tłuszcze: 44
Węglowodany: 145

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
pasta z makreli (1A)                   
ser żółty (7A)                                                  
pomidory, rzodkiewki           
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym        

Jabłka, mandarynki
herbata z melisą

Zupa: Kalafiorowa                    
II danie: Pierogi z truskawkami  (1,3,7A)                                    
gotowana marchewka                   
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kanapki 
z chlebka razowego 
z pasztetem 
domowym (1A)
woda mineralna 

Środa
06.11.2019
Kalorie:  1209
Białko: 45
Tłuszcze: 40
Węglowodany: 162

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
szynka z warzywami (1A)
dzieci z alergią humus marchewkowy

serek wiejski (7A)                                           
pomidory                    
herbata z imbirem   

Kiwi, winogrona
herbata z dzikiej 
róży

Zupa: Ogórkowa
II danie: Pałka z kurczaka pieczona (1A)                                    
ziemniaki gotowane puree (7A)                                        
mizeria z zielonego ogórka (7A)                                                  
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Budyń waniliowy (7A)
dzieci z alergią 
budyń na mleku ryżowym

woda mineralna

Czwartek
07.11.2019
Kalorie:  1157
Białko: 51
Tłuszcze: 37
Węglowodany: 151

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
szynka z indyka (1A)                
dzieci z alergią gotowana kalarepka

serek twarożek (7A)                                       
papryka, sałata lodowa         
herbata ziołowa                        

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią mus owocowy

herbata miętowa

Zupa: Krupnik                                                                              
II danie: Spaghetti bolongesse (1A)
makaron nitki (1A)
surókwa z kapusty pekińskiej                      
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Ryż zapiekany 
z jabłkiem i 
cynamonem
woda mineralna

Piątek
08.11.2019
Kalorie:  1173
Białko: 44
Tłuszcze: 39
Węglowodany: 154

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
jajko gotowane z majonezem (3A)                
dżem owocowy                                               
pomidory, ogórek kiszony   
herbata z cytryną    

Pomarańcza, jabłka
herbata z miodem

Zupa: Krem z pieczonych czerwonych warzyw z grzankami(1A)

II danie: Gzik – biały sererk ze szczypiorkiem (7A)
dzieci z alergią kotlecik warzywny

ziemniaki gotowane z koperkiem
groszek z marchewką
kompot owocowy lub woda mineralna

Ciasto drożdżowe 
z owocami (1,7A)
woda mineralna


