
Menu 18-22.11.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
18.11.2019
Kalorie:  1201
Białko: 50
Tłuszcze: 30
Węglowodany: 167

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka z kurczaka (1A)                   
twarożek ze szczypiorkiem (7A)   
dzieci z alergią pasta marchewkowa                                   
pomidory, zielony ogórek   
herbata malinowa 

Gruszki, jabłka
herbata z nagietkiem

Zupa: Jarzynowa                 
II danie: Makron penne z leczem warzywnym (1A)
(cukinia, brzoskwinia, marchewka, papryka)                               
kompot owocowy lub woda mineralna          

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

woda mineralna 

Wtorek
19.11.2019
Kalorie:  1173
Białko: 52
Tłuszcze: 36
Węglowodany: 154

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka wieprzowa (1A)                   
serek wiejski (7A)
dzieci z alergią sałatka jarzynowa                                      
papryka, sałata lodowa          
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym        

Mandarynki, banany
herbata z lipą

Zupa: Pieczarkowa                 
II danie: Medalion z szynki wieprzowej 
w płatkach kukurydzianych (1,3A)                                               
ziemniaki gotowane puree (7A)
groszek z marchewką    
kompot owocowy lub woda mineralna          

Chałka z serkiem 
waniliowym (1,7A)
dzieci z alergią bułka grahamka

woda mineralna 

Środa
20.11.2019
Kalorie:  1203
Białko: 41
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 182

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
serek biały (7A)
dzieci z alergią humus paprykowy

powidła śliwkowe                                            
pomidory, rzodkiewki               
herbata z imbirem

Kiwi, jabłka 
herbata ziołowa

Zupa: Brokułowa 
II danie: Pierogi ruskie (1,3A)
surówka z kapusty pekińskiej                                                      
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Koktaj owocowy na 
kefirze (7A) 
krakersy (1A)
dzieci z alergią bułka grahamka

woda mineralna

Czwartek
21.11.2019
Kalorie:  1152
Białko: 51
Tłuszcze: 48
Węglowodany: 123

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
parówki drobiowe (1A)
ser żółty (7A)
dzieci z alergią pasta z białej pietruszki       
ogórek kiszony, pomidory                               
herbata owocowa                  

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

herbata miętowa

Zupa: Żurek Staropolski (1A)                                                      
II danie: Filet z indyka soute (1A)
kasza kuskus / sos pietruszkowy (1A)
mizeria z zielonego ogórka (7A)   
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Kisiel truskawkowy
banany
woda mineralna

Piątek
22.11.2019
Kalorie:  1206
Białko: 41
Tłuszcze: 38
Węglowodany: 165

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
pasta jajeczna (3A)             
dżem owocowy                                               
pomidory, papryka 
herbata rumiankowa

Winogrona, 
pomarańcza
herbata 
z dziekiej róży

Zupa: Pomidorówka z makaronem (1A)                                     
II danie: Paluszki rybne z mintaja (1,3,4A)
ziemniaki gotowane z koperkiem
surówka z kapusty kiszonej
kompot owocowy lub woda mineralna

Batoniki musli 
z bakaliami (1A)
woda mineralna


