
Menu 11-15.11.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
11.11.2019

   
Święto       

Wtorek
12.11.2019
Kalorie:  1261
Białko: 47
Tłuszcze: 36
Węglowodany: 180

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
kiełbasa żywiecka (1A)                   
serek danio (7A)     
dzieci z alergią pasta warzywna                                       
pomidory, papryka           
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym        

Galaretka owocowa 
mandarynki 
herbata owocowa

Zupa: Rosół z makaronem (1A)                  
II danie: Potrawka z indyka (1A)                                                 
ryż gotowany biały 
surówka z białej kapusty         
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kaszka manna 
z syropem (1,7A)
dzieci z alergią kaszka na
mleki

woda mineralna 

Środa
13.11.2019
Kalorie:  1055
Białko: 45
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 139

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
pasztet domowt (1A)
dzieci z alergią humus z cieciorki

serek twarożek(7A)                                        
rzodkiewki, zielony ogórek                    
herbata rumiankowa

Winogrona, jabłka
herbata z lipą

Zupa: Krem cebulowy z prażoną gruszką i kasza orkiszowa(1A)

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

Rogalik maślany 
z powidłami 
śliwkowymi (1,7A)
dzieci z alergią bułka grahamka

woda mineralna

Czwartek
14.11.2019
Kalorie:  1055
Białko: 45
Tłuszcze: 34
Węglowodany: 138

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
polędwica sopocka (1A)
ser biały (7A)    
dzieci z alergią miód       
pomidory, rukola                                             
herbata z nagietkiem                     

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią płatki ryżowe 
z owocami

herbata z melisą

Zupa: Z małej fasolki jaś (1A)                                                      
II danie: Gulasz z szynki wieprzowej (1A)
kasza mieszana / sos pieczeniowy (1A)
sałatka owocowo-warzywna                    
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Sałatka owocowa 
z muslii (1A)
woda mineralna

Piątek
15.11.2019
Kalorie:  1154
Białko: 43
Tłuszcze: 46
Węglowodany: 135

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
ser żółty (7A)                
dżem malinowy                                               
pomidory, sałata lodowa   
herbata z głogu   

Banany, kiwi
herbata ziołowa

Zupa: Kapuśniak                                                                  
II danie: Klopsiki z morszczuka z warzywami (3,4A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna

Muffinki z dynią 
(1,3A)
woda mineralna


