
Menu 07-10.01.  2020
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Wolne 

Wtorek
07.10.2020
Kalorie:  1184
Białko: 50
Tłuszcze: 34
Węglowodany: 162

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                  
kiełbaska żywiecka (1A)                   
owsianka na mleku  (1,7A)
dzieci z dietą owsianka na mleku ryżowym                             
ogórek zielony, papryka      
kakao (7A) dzieci z alergią kakao na mleku ryżowym        

Pomarańcza, kiwi
herbata ziołowa

Zupa: Pomidorówka z makaronem (1A)                 
II danie: Kąski z kurczaka w sosie serowym (1,7A)                    
ziemniaki gotowane z koperkiem 
surówka z białej kapusty  
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kisiel owocowy
biszkopty (1A)
woda mineralna 

Środa
08.10.2020
Kalorie:  1144
Białko: 41
Tłuszcze: 45
Węglowodany: 136

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
parówki z indyka (1A)
ser żółty (7A)              
dzieci z dietą pasta warzywna                                         
pomidory, ogórek kiszony               
herbata z głogu  

Jabłka, gruszki  
herbata miętowa 

Zupa: Barszcz Ukraiński 
II danie: Placki ziemniaczano-kukurydziane (1,3A)
kwaśna śmietana (7A)      
surówka z marchewki                                     
kompot owocowy lub woda mineralna                             

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

woda mineralna

Czwartek
09.10.2020
Kalorie:  1166
Białko: 41
Tłuszcze: 39
Węglowodany: 154

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
twarożek do smarowania (7A)
dżem truskawkowy 
dzieci z alergią pasta z kalarepki

pomidory, sałata lodowa                                 
herbata z cytryną

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z alergią mus owocowy

herbata z lipą

Zupa: Krem z dyni z grzankami (1A)                                          
II danie: Kotlecik mielony z szynki wp.(1,3A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
buraczki gotowane  
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Sałatka owocowa
z kuleczkami 
zbożowymi (1A)       
w miodzie
woda mineralna

Piątek
10.10.2020
Kalorie:  1136
Białko: 47
Tłuszcze: 38
Węglowodany: 140

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
jajko gotowane (3A)             
serek wiejski (7A)        
dzieci z dietą sałatka jarzynowa                           
papryka, rzodkiewki
herbata z imbirem

Banany, mandarynki
herbata z nagietkiem

Zupa: Brokułowa                                       
II danie: Rybka morszczuk - pieczona  (1,3,4A)
biały ryż gotowany 
surówka z kiszonej kapusty 
kompot owocowy lub woda mineralna

Ciasto drożdżowe 
z owocami  (1,3A)
woda mineralna


