
Menu 02-06.12   2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
02.12.2019
Kalorie:  1198
Białko: 43
Tłuszcze: 27
Węglowodany: 185

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka drobiowa (1A)                   
miód  
dzieci z dietą konfitura                                                 
pomidory, zielony ogórek         
herbata z lipą       

Gruszki, 
pomarańcza
herbata miętowa

Zupa: Brokułowa 
II danie: Sos pomidorowo warzywny z ciecierzycą 
i żółtym serem (1,7A)
dzieci z dietą danie bez żółtego sera 

makaron świderki (1A)
kompot owocowy lub woda mineralna 

Budyń czekoladowy
(1,7A)
dzieci z dietą budyń na mleku 
ryżowym 

woda mineralna 

Wtorek
03.12.2019
Kalorie:  1082
Białko: 50
Tłuszcze: 38
Węglowodany: 132

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
pasta jajeczna (3A)                   
szynka dębowa (1A)   
dzieci z dietą pasta z białej pietruszki z gruszką                        
pomidory, sałata lodowa     
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym        

 
Ryż na mleku z 
musem owocowym
dzieci z dietą ryż na mleku 
ryżówym

herbata z imbirem

Zupa: Krupnik (1A)         
II danie: Naleśniki z dżemem owocowym (1,3,7A)
dzieci z dietą naleśniki  na mleku ryżowym  

surówka z białej kapusty     
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kanapki z chlebka 
razowego z serkiem 
brzoskwiniowym(1,7A)
dzieci z dietą kanapki z 
polędwicą sopocką 

woda mineralna 

Środa
04.12.2019
Kalorie:  1134
Białko: 40
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 158

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
szynka wieprzowa (1A)
dzieci z dietą sałatka warzywna

serek biały (7A)                                              
papryka, rzodkiewki                   
herbata z cytryną

Mandarynki, banany
herbata ziołowa 

Zupa: Kapuśniak z kiszonej kapusty 
II danie: Kopytka ziemniaczane z sosem gulaszowym (1A)       
dzieci z dietą kopytka ziemniaczano kukurydziane                                    
groszek z marchewką                                                                  
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Kisiel owocowy 
chrupki 
kukurydziane 
woda mineralna

Czwartek
05.12.2019
Kalorie:  1132
Białko: 52
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 149

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
szynka z indyka (1A)
powidła śliwkowe 
dzieci z dietą humus warzywny z oliwą z oliwek      
pomidory, ogórek kiszony                               
herbata z dzikiej róży                     

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z dietą sałatka owocowa 

herbata z melisą

Zupa: Barszczyk ukraiński (1A)                                                   
II danie: Kotlet szwajcarski z indyka (1,3,7A)
kasza mieszana / sos pieczeniowy (1A)
surówka z kapusty pekińskiej                    
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Pierniczki (1A)
dzieci z dietą krakersy

mandarynki
woda mineralna

Piątek
06.12.2019
Kalorie:  1202
Białko: 46
Tłuszcze: 37
Węglowodany: 164

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
pasta z tuńczyka (4A)                
dżem malinowa                                              
pomidory, papryka  
herbata z czystkiem

Jabłka, winogrona
herbata owocowa

Zupa: Pomidorowa z makaronem (1A)                                       
II danie: Jajka sadzone (3A)
dzieci z dietą kotlecik warzywny 

ziemniaki gotowane puree (7A)
surówka z marchewki, jabłka i zielonego ogórka  
kompot owocowy lub woda mineralna

Płatki mieszane 
jogurt naturalny 
(1,7A)
dzieci z dietą mus gruszkowy 
i płatki mieszane

woda mineralna


