Jadłospis 3.10.2022r.- 14.10.2022


3.10.2022r. poniedziałek
Śn:  Chleb razowy z masłem, szynką wieprzową i kiełkami rzeżuchy, kawa zbożowa.
      Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
Ob:  1 danie: Zupa grzybowa z ziemniakami na wywarze drobiowym zabielana śmietaną.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler
      2 danie: Paluchy serowe z jogurtem naturalnym, kompot wieloowocowy. Banan.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
Pod: Sałatka makaronowa z kurczakiem i szczypiorkiem, herbata z owoców leśnych.
      Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne

4.10.2022r. wtorek
Śn:  Płatki owsiane na mleku, bułka pszenna z masłem i powidłem śliwkowym, herbata żurawinowa.
      Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob:  1 danie: Zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki zabielana jogurtem naturalnym.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten
      2 danie: Ziemniaki, schab pieczony w sosie własnym, sałata lodowa, papryka żółta i czerwona, sos winegret,    
               kompot wieloowocowy. Morela.
               Zawiera alergany: gluten, mleko i produkty pochodne
Pod: Mleko truskawkowe (mleko, truskawki) drożdżówka z serem.
      Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten

5.10.2022r. środa
Śn:  Chleb graham z masłem, z szynką gotowaną, mozzarellą i pomidorkami koktajlowymi, kakao.
      Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob:  1 danie: Rosół drobiowo-wołowy z makaronem nitki. 
               Zawiera alergeny: gluten, seler
      2 danie: Leczo z ziemniakami (papryka, pieczarki) i kiełbasą, kompot jabłkowy. Maślanka owocowa. 
               Zawiera alergeny: śladowe ilości selera             
Pod: Mini pizzerinki z serem feta, pomidorem i bazylią, herbata rumiankowa.
      Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne

6.10.2022r. czwartek
Śn:  Kukurydziane płatki z mlekiem. Chleb wieloziarnisty z pastą brokułową (brokuł, ser biały, jogurt naturalny,
      słonecznik prażony), herbata rumiankowa.
      Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
Ob:  1 danie: Zupa jarzynowa z fasolą szparagową zabielana jogurtem naturalnym.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten, warzywa strączkowe
      2 danie: Kasza jęczmienna, pulpety wieprzowe w sosie cebulowym, surówka z kapusty czerwonej i jabłka, kompot
               wieloowocowy. Gruszka.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler, jaja, gorczyca
Pod: Kasza manna z malinami, soczek brzoskwiniowy.
      Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
            
7.10.2022r. piątek
Śn:  Chleb skandynawski z masłem, humusem i ogórkiem kiszonym, mleko.
      Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob:  1 danie: Zupa selerowa z ciastem lanym i zieleniną zabielana śmietaną.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja , seler
      2 danie: Ryż, ryba (miruna) po grecku z warzywami , kompot wieloowocowy. Brzoskwinia.                                                                                                        
               Zawiera alergeny: ryba, mleko i produkty pochodne, seler
Pod: Galaretka owocowa z biszkoptami, napój cytrynowy.
     Zawiera alergeny :gluten
10.10.2022r. poniedziałek
Śn:  Chleb słonecznikowy z masłem, polędwicą z indyka (kolorowy talerz z warzywami), kawa zbożowa. 
     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten 
Ob:  1 danie: Bogracz z ziemniakami i mięsem.
               Zawiera alergeny: gluten, seler
      2 danie: Makaron świderki z serem białym, kompot wieloowocowy. Pomarańcza.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, cytrusy
Pod: Zielone muffinki ze szpinakiem, herbata poziomkowa 
     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja

11.10.2022r. wtorek
Śn:  Musli zbożowe na mleku, bagietka z masłem i miodem, herbata miętowa.
     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
Ob:  1 Danie: Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym zabielany jogurtem naturalnym
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler
      2 Danie: Ziemniaki, wątróbka drobiowa duszona na maśle, sałatka z ogórka kiszonego z papryką, kompot 
               wieloowocowy. Śliwki.
               Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, seler
Pod: Pieczona gruszka z cynamonem, pałeczki kukurydziane, lemoniada pomarańczowa. 
     Zawiera alergeny: brak

12.10.2022r. środa
Śn:  Chleb wieloziarnisty z masłem, sałatą zieloną, szynką drobiową, kakao.
     Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob:  1 Danie: Barszcz czerwony z uszkami.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler
      2 Danie: Filet z indyka w sosie słodko-kwaśnym z ananasem i ryżem brązowym, sok jabłkowy.
              Zawiera alergany: gluten, mleko i produkty pochodne
Pod: Ośmiorniczki z parówek, ketchup, paluch ziołowy, herbata owocowa.
     Zawiera alergeny: gluten

13.10.2022r. czwartek
Śn:  Zupa mleczna z makaronem zwierzątka. Chleb żytni z serem żółtym i ogórkiem świeżym, herbata czarna z miodem.
     Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, ryba 
Ob:  1 Danie: Zupa kalafiorowa z ziemniakami zabielana jogurtem naturalnym.
               Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten
      2 Danie: Kasza bulgur, fileciki z indyka gotowane w ziołach, buraczki ćwikłowe na ciepło, kompot wieloowocowy.
               Baton Sante.     
               Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, seler,
Pod: Jogurt Jogobella, ciasto ucierane z jabłkami.
     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten

14.10.2022r. piątek
Śn:  Bułka z ziarnami, masłem, serem białym i rzodkiewką, mleko.
     Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob:  1 Danie: Zupa prezydencka z warzywami i zacierką.
               Zawiera alergeny: gluten, seler, ryba
      2 Danie: Ziemniaki, dorsz pieczony na maśle z koperkiem , surówka z kalafiora, kompot wieloowocowy. Jabłko.                                                                                                               
               Zawiera alergeny: ryba, mleko i produkty pochodne                                                    
Pod: Pudding waniliowo-ryżowy z żurawiną, herbata truskawkowa.
     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne 




