
Menu 16-20.12   2019
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
16.12.2019
Kalorie:  1154
Białko: 39
Tłuszcze: 30
Węglowodany: 170

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
kiełbaska żywiecka  (1A)                   
serek twarożek (7A)
dzieci z dietą pasta z cieciorki                                         
papryka, zielony ogórek        
herbata rumiankowa    

Jabłka, pomarańcza
herbata owocowa 

Zupa: Z zielonego groszku 
II danie: Kotlecik z szynki wp. (1,3A) 
ziemniaki gotowane z koperkiem 
dzieci z dietą ziemniaki 

gotowana marchewak 
kompot owocowy lub woda mineralna

Kisiel owocowy 
z biszkoptami (1A)
dzieci z dietą krążki ryżowe

woda mineralna 

Wtorek
17.12.2019
Kalorie:  1078
Białko: 46
Tłuszcze: 44
Węglowodany: 117

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                 
szynka wieprzowa (1A)                  
dżem owocowy                                               
pomidory, sałata lodowa
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym        

Owsianka na mleku 
z owocami i 
cynamonem (1,7A)
dzieci z dietą owsianka 
na mleku ryżowy

herbata z lipą

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

Kanapki z chlebka 
razowego z miodem 
(1,7A) 
woda mineralna 

Środa
18.12.2019
Kalorie:  1081
Białko: 44
Tłuszcze: 34
Węglowodany: 140

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
pasta jajeczna (3A)
ser żółty (7A)    
dzieci z dietą sałątka jarzynowa                                        
rzodkiewki, szczypiorek                 
herbata z imbirem 

Banay, gruszki
herbata malinowa

Zupa: Świąteczny Barszczyk Czerwony z uszkami (1A)
II danie: Paluszki rybne – mintaj (1,3,4A)                                   
ziemniaki gotowane puree (7A)          
dzieci z dietą ziemniaki bez nabiału     
surówka z kiszonej kapusty                                                         
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Ciasto świąteczne 
czekoladowo 
piernikowe (1A)
woda mineralna

Czwartek
19.12.2019
Kalorie:  1097
Białko: 51
Tłuszcze: 39
Węglowodany: 130

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
szynka z indyka (1A)
serek wiejski (7A)
dzieci z dietą pasta marchewkowa

pomidory, ogórek kiszony                               
herbata z dzikiej róży                  

Jogurt owocowy (7A)
dzieci z dietą mus owocowy

herbata ziołowa

Zupa: Kapuśniak ze słodkiej kapusty                                          
II danie: Filet z indyka panierowany (1,3A)
kasza mieszana / sos pieczeniowy
sałatka warzywno – owocowa  
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Mus karotka  
chrupki  
kukurydziane 
woda mineralna

Piątek
20.12.2019
Kalorie:  1191
Białko: 48
Tłuszcze: 35
Węglowodany: 164

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
pasta z makreli (4A)                
serek śmietankowy (7A)
dzieci z dietą płatki ryżowe z owocami                                 
sałata lodowa, papryka   
herbata z nagietkiem

Mandarynki, 
winogrona 
herbata z żurawiną 

Zupa: Krem z selera z prażoną gruszką i grzankami (1A)          
II danie: Racuszki z jabłkami (1,3,7A)
dzieci z dietą racuszki na mleku ryżowym  
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna

Chałka (1,7A) 
z konfiturą 
dzieci z dietą bułka otrębowa 

woda mineralna


