
Menu 09-13.12   2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
09.12.2019
Kalorie:  1069
Białko: 42
Tłuszcze: 37
Węglowodany: 134

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka wieprzowa  (1A)                   
serek biały (7A)
dzieci z dietą pasta marchewkowa                                     
papryka, sałata lodowa        
herbata malinowa     

Śliwki
Mandarynki 
herbata ziołowa 

Zupa: Szpinakowa z kaszą wiejską (1A)
II danie: Nugetssy z indyka (1,3A) 
ziemniaki gotowane puree (7A)
dzieci z dietą ziemniaki bez nabiału 

surówka z białej kapusty 
kompot owocowy lub woda mineralna

Rogaliki maślane 
z warzywami (1,7A)
dzieci z dietą bułka orkiszowa 

woda mineralna 

Wtorek
10.12.2019
Kalorie:  1156
Białko: 47
Tłuszcze: 43
Węglowodany: 140

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
pasztet domowy (1A)                   
ser żółty (7A)   
dzieci z dietą humus z cieciorki                                        
papryka, pomidory
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym        

Płatki mieszane        
z mlekiem (1,7A)
dzieci z dietą rmleko ryżowe

herbata z cytryną

Zupa: Krem z marchewki z pestaki dyni i grzankami  (1A)      
II danie: Kuleczki z szynki wp. w sosie pomidorowym (1,3A)
ryż mieszany 
mizeria z zielonego ogórka (7A)
dzieci z dietą mizeria bez nabiału 

kompot owocowy lub woda mineralna          

Galaretka owocowa
banany 
woda mineralna 

Środa
11.12.2019
Kalorie:  1077
Białko: 49
Tłuszcze: 30
Węglowodany: 147

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
szynka dębowa (1A)
dzieci z dietą pasta paprykowa

pasta z gotowanego łososia 
i pieczonych warzyw                                       
sałata lodowa, ogórek kiszony                   
herbata rumiankowa

Jabłka, pomarańcza
herbata z miodem

Zupa: Rosół z makronem (1A)
II danie: Pierogi z serkiem na słodko (1,7A)                               
dzieci z dietą pierogi z owocami (1A)                  
surówka z marchewki                                                                  
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Kaszka manna        
z syropem (1,7A)
dzieci z dietą kaszka na mleku 
ryżowym

woda mineralna

Czwartek
12.12.2019
Kalorie:  1146
Białko: 48
Tłuszcze: 30
Węglowodany: 158

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
polędwica sopocka (1A)
dżem owocowy
dzieci z dietą gotowana kalarepka    
pomidory, rzodkiewki                                      
herbata owocowa                     

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z dietą mus owocowy

herbata miętowa

Zupa: Pieczarkowa                                                                      
II danie: Gulasz segetyński z szynką wp. (1A)
ziemniaki gotowane z koperkiem 
buraczki gotowane 
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Pieczone jabłak 
z konfiturą 
woda mineralna

Piątek
13.12.2019
Kalorie:  1103
Białko: 42
Tłuszcze: 39
Węglowodany: 137

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
jajko gotowane z majonezem (3A)                
serem kremowy do smarowania (7A)
dzieci z dietą jaglanka                                                 
pomidory, ogórek zielony  
herbata z imbirem

Banany, gruszki
herbata ziołowa

Zupa: Z fasolki szparagowej                                                       
II danie: Łazanki z gotowaną kiszona kapusta (1,3A)  
kompot owocowy lub woda mineralna

Chruściki na mące 
orkiszowej (1,3A)
dzieci z dietą sałatka owocowa

woda mineralna




