
Menu 13-17.01.  2020
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
13.01.2020
Kalorie:  1180
Białko: 51
Tłuszcze: 31
Węglowodany: 160

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                  
szynka z indyka (1A)                   
ser biały (7A)
dzieci z dietą płatki ryżowe z owocami                                 
ogórek zielony, papryka      
herbata z cytryną        

Jabłka, pomarańcza 
herbata malinowa

Zupa: Kapuśniak             
II danie: Spaghetti bolongesse z szynki wp.(1A)                        
makron nitki (1A)
surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą  
kompot owocowy lub woda mineralna          

Budyń waniliowy 
(1,7A)                
syrop owocowy
dzieci z dietą budyń na mleku 
ryżowym 

woda mineralna 

Wtorek
14.01.2020
Kalorie:  1181
Białko: 50
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 159

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)                  
pasztet domowy  (1A)                   
ser żółty (7A)
dzieci z dietą pasta z papryki                                           
papryka, ogórek kiszony       
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym        

Gruszki, banany 
herbata z nagietka

Zupa: Gulaszowa  (1A)                
II danie: Kluski leniwe na twarogu  (1,7,3A)    
dzieci z dietą kluseczki na serze kozim                                                              
sos truskawkowy na jogurcie (1A)
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna          

Bułka grahamka      
z kiełabska 
krakowską                
i warzywami (1A) 
woda mineralna 

Środa
15.01.2020
Kalorie:  1165
Białko: 39
Tłuszcze: 43
Węglowodany: 143

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)       
pasta jajeczna (3A)
dżem owocowy              
dzieci z dietą miód                                                     
pomidory, sałata lodowa               
herbata z lipy

Kiwi, jabłka 
herbata 
pomarańczowa

Zupa: Rosół z makaronem (1A)
II danie: Pulpeciki z indyk w sosie koperkowym (1,3A)
ziemniaki z koperkiem  
bukiet gotowanych warzyw                                     
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Galaretka owocowa
mandarynki 
woda mineralna

Czwartek
16.01.2020
Kalorie:  1178
Białko: 40
Tłuszcze: 37
Węglowodany: 157

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

pomidory, ogórek zielony                                
herbata z owoców leśnych

Jogurt owocowy 
(7A)
dzieci z dietą pieczone owoce

herbata rumiankowa

Zupa: Ogórkowa (1A)                                                             
II danie: Gulasz z szynki wp. w sosie pieczeniowym(1A)
kasza mieszana 
surówka z białej kapusty
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Chałka z konfiturą 
(1A)
woda mineralna

Piątek
17.01.2020
Kalorie:  1142
Białko: 45
Tłuszcze: 36
Węglowodany: 145

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
pasta z tuńczyka (4A)             
twarożek ze szczypiorkiem (7A) 
dzieci z dietą pasta z soczewicy                       
papryka, pomidory 
herbata owocowa

Winogrona, 
pomarańcza 
herbata miętowa 

Zupa: Krupnik                                    
II danie: Jajko sadzone  (3A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
gotowana marchewka 
kompot owocowy lub woda mineralna

Batoniki owsiane     
z miodem                 
i bakaliami (1A) 
woda mineralna


