
Menu 25-29.11.  2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
25.11.2019
Kalorie:  1088
Białko: 39
Tłuszcze: 43
Węglowodany: 129

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
polęwdica sopocka (1A)
ser żółty (7A)   
dzieci z alergią pasta z kiszonych warzyw                             
pomidory, sałata lodowa
herbata miętowa 

Płatki mieszane 
z mlekiem (1,7A)
dzieci z alergią płatki 
na mleku ryżowym

herbata malinowa

Zupa: Gulaszowa (1A)                 
II danie: Placki ziemniaczane z dynią (3A)
gęsta śmietanka (7A)    
surówka z białej kapusty                                                              
kompot owocowy lub woda mineralna          

Banany, krążi 
kukurydziane  
woda mineralna 

Wtorek
26.11.2019
Kalorie:  1036
Białko: 41
Tłuszcze: 36
Węglowodany: 129

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka z indyka (1A)                   
serek kremowy  (7A)
dzieci z alergią miód                                                   
ogórek zielony, rzodkiewki       
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym        

Jabłka, pomarańcza
herbata z czystkiem 

Zupa: Krem marchewkowy z grzankami (1A)                 
II danie: Udko duszone z kurczaka (1A)                                     
ziemniaki gotowane z koperkiem
gotowane buraczki 
kompot owocowy lub woda mineralna          

Galaretka owocowa
biszkopty (1A)
woda mineralna 

Środa
27.11.2019
Kalorie:  1073
Białko: 48
Tłuszcze: 31
Węglowodany: 145

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
szynka wiejska (1A)
humus z cieciorki                                            
pomidory, ogórek kiszony               
herbata pomarańczowa 

Gruszki, winogrona 
herbata rumiankowa

Zupa: Z fasolki szparagowej 
II danie: Spaghetti bolongesse (1,3A)
makaron nitki                                                                               
surówka z kapusty pekińskiej 
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Bułka grahamka 
z kiełbaską żywiecką
(1,7A)
woda mineralna

Czwartek
28.11.2019
Kalorie:  1100
Białko: 49
Tłuszcze: 37
Węglowodany: 134

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
pasztet domowy (1A)
serek wiejski (7A)
dzieci z alergią pasta z kalafiora

pomidory, papryka                                          
herbata z lipy                 

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią mus owocowy

herbata malinowa

Zupa: Ogórkowa                                                                     
II danie: Kąski z indyka w sosie z musztardowo-miodowym (1A)
ryż mieszany 
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Sałatka owocowa
z musem 
malinowym
woda mineralna

Piątek
29.11.2019
Kalorie:  1095
Białko: 42
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 151

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
serek gzik ze szczypiorkiem (3A)             
dżem truskawkowy                                   
pomidory, ogórek zielony
herbata z cynamonem

Banany, mandarynki
herbata 
ziołowa

Zupa: Rosół z makaronem (1A)                                                  
II danie: Burgerki z mintaja  (1,3,4A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
sałata lodowa z oliwą z oliwek
kompot owocowy lub woda mineralna

Babka piaskowa 
(1,3A)
woda mineralna


