JADŁOSPIS
od 27.10.2020r do 09.11.2020r
DATA
27.10.2020r
wtorek

28.10.2020r
środa

29.10.2020r
czwartek

30.10.2020r
piątek

02.11.2020r
poniedziałek

03.11.2020r
wtorek

04.11.2020r
środa

05.11.2020r
czwartek

06.11.2020r
piątek

09.11.2020r
poniedziałek

ŚNIADANIE
Mleko z płatkami
cheerios,
kajzerka z nutellą
(1,7,8)
Wek z masłem,
pasta serowa,
kawa z mlekiem
(1,7)
Wędlina szynkowa,
grahamka
z masłem, sałata,
kakao (1,7)
Zupa mleczna
z kaszą, chleb
z serkiem topionym
(1,7)
Chleb z masłem,
pasta rybna,
papryka, bawarka
(1,4,7)
Płatki z mlekiem,
bułeczka maślana,
miód lipowy
(1,7)
Rogalik z masłem,
dżem
truskawkowy, kawa
z mlekiem (1,7)
Chleb ziarnisty
z masłem, ser żółty,
szczypiorek,
bawarka (1,7)
Jogurt owocowy,
chleb z masłem,
kawa z mlekiem
(1,7)
Bułka z masłem,
jajko, pomidor,
kakao (1,3,7)

…………………………………………………….

II ŚNIAD.
Kompot,
banan
Kompot,
mandarynka
Kompot,
rodzynki
Kompot,
jabłko
Kompot,
gruszka
Kompot,
orzechy
Kompot,
kiwi
Kompot,
winogrono
Kompot,
żurawina
Kompot,
jabłko

OBIAD
Zupa jarzynowa,
schab panierowany,
sałatka ogórkowa, ziemniaki,
kompot (1,3,9)
Zupa neapolitańska,
pieczeń rzymska, sałatka
z pomidora i cebulki, ziemniaki,
kompot(1,7,9)
Zupa kalafiorowa z tartym
ciastem, fasolka po bretońsku,
pieczywo, kompot
(1,7,9)
Zupa pomidorowa z ryżem,
jajko w sosie koperkowym,
surówka z kapusty kiszonej,
ziemniaki, kompot (1,4,7,9)
Żurek z jajkiem i kiełbasą,
makaron z serem na słodko,
kompot
(1,3,7,9)
Zupa jarzynowa z kaszą manną,
kurczak pieczony, mizeria,
ziemniaki, kompot
(1,7,9)
Rosół z lanym ciastem,
risotto w sosie
jarzynowo – pomidorowym,
kompot (1,3,9)
Kapuśniak z mięsem,
ziemniaki prażone
z boczkiem i kiełbasą,
kompot (9)
Krem z brokuł,
paluszki rybne, surówka
z marchwi i jabłka, ziemniaki,
kompot (1,4,9)
Zupa grochowa z kiełbasą,
knedle z truskawkami,
kompot (1,7,9)

…………………………………………………………

PODWIECZOREK

Pączek
z marmoladą,
migdały, bawarka
(1,7)
Kisiel
pomarańczowy,
banan
Zapiekanka
z żółtym serem,
herbata owocowa
(1,7)
Mus
czekoladowo –
owocowy,
sok (1,7)
Bułka z masłem,
pasztet, ogórek,
herbata z cytryną,
(1,7)
Sałatka
owocowa,
biszkopty, napój
malinowy (1)
Kisiel
pomarańczowy,
banan
Wek z masłem,
parówka, ketchup,
kakao
(1,7)
Kołacz
serowo - kakaowy,
napój jabłkowy
(1,7)
Frytki
ziemniaczane,
bawarka (7)

…………………………………………………

W nawiasie oznaczone cyframi podano alergeny znajdujące się w potrawie.

UWAGI

