Jadłospis ważny od 05.02.2018r do 16 .02.2018r.

DATA
05.02.2018
PONIEDZIAŁEK

06.02.2018
WTOREK

07.02.2018
ŚRODA

08.02.2018
CZWARTEK

09.02.2018
PIĄTEK

12.02.2018
PONIEDZIAŁEK

13.02.2018
WTOREK

14.21.2018
ŚRODA

15.02.2018
CZWARTEK

16.02.2018
PIĄTEK

ŚNIADANIE

OBIAD

Kanapki: pieczywo mieszane,
masło, pasztet wieprzowy, polędwica
sopocka, pomidor, kakao, herbata z
cytryna
/ 1,7 /
Zupa mleczna: płatki owsiane na
mleku
Kanapki : ciasto drożdżowe z
kruszonka, herbata z cytryną
/1,3 /
Kanapki: pszenno- żytni, masło,
kiełbasa krakowska, papryka, sałata
zielona ,ogórek zielony, kakao,
herbata owocowa
/1,7 /

Zupa : krupnik z ziemniakami
II danie: łazanki z kapustą, kompot
porzeczkowy
/1,3 /
Zupa: ogórkowa z ryżem
II danie: ziemniaki, kotlet schabowy,
surówka z marchwi z ananasem, kompot
wiśniowy.
/ 7/
Zupa: barszcz ukraiński,
II danie: kopytka ze skwarkami, kapusta
kwaszona ,kompot owocowy
/1,7 /

PODWIECZOREK
Budyń śmietankowy z sokiem
malinowym, paluszki
beskidzkie
/ 7/
Jogurt owocowy, biszkopty
woda z sokiem,
/7,3/
Chałka z masłem i dżemem,
/1 /

Kanapki: bułka kajzerka, masło,
pasta z jaj, rzodkiewka, ogórek
kiszony, herbata z róża, kakao
/1,3 /

Zupa: krem z kalafiora z grzankami
II danie: makaron z sosem pomidorowym
i mięsem mielonym, kompot z jabłek
/1,7/

Kanapki: chleb razowy, masło, sałata
zielona, ryba w pomidorach, jajko
gotowane ketchup,, kakao, herbata
owocowa
1,3,4/ /

Zupa: pomidorowa z makaronem
II danie: ziemniaki, paluszki rybne, ,
surówka z kapusty
/1,4,7 /

Kruche ciasteczka , owoc
/1 /

Kanapki: weka, masło, pasta
mięsna, ogórek zielony, ser żółty,
szczypior kawa,, herbata owocowa
/1,7 /

Zupa: barszcz biały z ziemniakami
II danie: pyzy na parze , sos słodkokwaśny, kompot owocowy
/ 1,7 /

Marchewka do zgryzu,
Ciastka waflowe
/1 /

Kanapki: pieczywo mieszane, masło
nutella, miód naturalny, ser
twarogowy ogórek zielony, mleko,
herbata
/ 1,7 /

Zupa: rosół z makaronem
II danie : ziemniaki ,kotlet mielony
drobiowy, surówka z kapusty pekińskiej
kompot śliwkowy.
/ 1/

Bułka mleczna z powidłem,
mleko
/1,7/

Kanapki: bułka grahamka ,masło,
parówki babuni, ketchup herbata z
cytryna, kawa
/ 1/

Zupa: fasolowa przecierana z makaronem
II danie : kotlet ziemniaczany z sosem
pieczarkowym, surówka z selera, kompot
/1,9/

Kanapki: kajzerka , masło dżem
truskawkowy , serek topiony z
szynka, serek żółty ucierany, ketchup,
herbata, mleko
/1,7/

Zupa: porowo- ziemniaczana
II danie : ryż, kurczak w sosie słodkokwaśnym, surówka z białej kapusty,
kompot wiśniowy
/7/

Kanapki: weka z masłem, pasta
serowo- rybna, pasztet drobiowy
szczypior, kakao, herbata
/1,4,7/

Zupa: pieczarkowa z zacierka babuni
II danie: filet rybny duszony w warzywach,
surówka z ogórka kiszonego i cebuli
kompot truskawkowy
/1,4

Szarlotka / wypiek własny/,
sok pomarańczowy
/1,3 /

Babka łaciata / wypiek
własny, woda z sokiem
/1/

Gofry z marmolada, woda
mineralna
/1/

.
Rogal, masło orzechowe,
herbata owocowa
/1,8/

Jadłospis zawiera informacje o grupach alergenów znajdujących się posiłkach
– lista alergenów dostępna na tablicy informacyjnej

