JADŁOSPIS
Data
Śniadanie
Obiad
22.02.2021 I. Bawarka, pieczywo
Barszcz czerwony
Poniedziałek pszenno- żytnie ze
na wywarze mięsnosłonecznikiem i masłem,
warzywnym,
twarożek, rzodkiewka,
krokiety z mięsem
szczypiorek,
i warzywami,
herbata z dzikiej róży
kompot porzeczkowy
II. Mandarynka
p.k.
Alergeny:
1, 7
1, 3, 6, 7, 9
23.02.2021 I. Kawa inka z mlekiem,
Rosół z makaronem
Wtorek
pieczywo pszenno- żytnie
na wywarze mięsnowieloziarniste z masłem,
warzywnym, ziemniaki
pasta z soczewicy, papryka, z natką, kotleciki alla
szczypiorek,
pizzerniki (warzywa, filet
herbata z cytryną
z indyka), surówka
z marchewki i jabłka
II. Banan
kompot śliwkowy
Alergeny:
1, 7, 10
1, 3, 6, 7, 9
24.02.2021 I. Kakao, pieczywo
Zupa z brukselki
Środa
pszenno-żytnie ze
na wywarze mięsnosłonecznikiem i masłem,
warzywnym,
wędlina, sałata, pomidor,
pyzy drożdżowe z sosem
ogórek kw.,
jogurtowo- malinowym,
herbata malinowa
kompot wieloowocowy
II. Gruszka
p.k.
Alergeny:
1, 6, 7, 9
1, 3, 6, 7, 9
25.02.2021 I. Zupa mleczna
Zupa kalafiorowa
Czwartek
z zacierkami, pieczywo
na wywarze warzywnym,
pszenno- żytnie
kasza jęczmienna,
wieloziarniste z masłem,
strogonow, surówka
ser żółty, sałata, ogórek św., wielowarzywna,
herbata z miodem i cytryną kompot wiśniowy
II. Winogrono zielone
p.k.
Alergeny:
1, 7, 10
1, 6, 7, 9
26.02.2021 I. Kawa zbożowa
Zupa fasolowa na wywarze
Piątek
z mlekiem, pieczywo
mięsno-warzywnym,
pszenno- żytnie
ziemniaki z natką,
ze słonecznikiem i masłem, ryba w cieście,
pasta z awokado, papryka,
surówka z kapusty kw.,
herbata z owoców leśnych
kompot truskawkowy
II. Melon
Alergeny:
1, 7
1, 3, 4, 6, 7, 9
Woda mineralna dostępna do picia każdego dnia
Jadłospis może ulec zmianie
P.k.- potrawy przygotowywane w piecu konwekcyjno -parowym

Podwieczorek
Ciastka francuskie
z jabłkami,
herbata truskawkowa
z poziomkami
p.k.
1, 3
Kaszka manna
z jagodami, wafelki
ryżowe naturalne

1, 7
Hot dog z parówką
i ketchupem, kiwi, sok
owocowy 100% Kubuś

1
Galaretka z owocami,
ciasteczka b/c z morelą,
herbata z kopru
włoskiego

Muffinki z jabłkami
(wyrób własny), soczek
100% pomarańczowy

p.k.
1, 3

