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Jadłospis

OpisNazwa posiłku

Poniedziałek

Płatki Kukurydziane na mleku(mleko)(200ml)
Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło
prawdziwe(mleko) 15g,
Serek biały kanapkowy, ze szczypiorkiem  (mleko) 20g (mleko)20g,  Pomidor ,sałata
,szczypior
Herbata różana(200ml) Zupa Krupnik z kaszą jęczmienną i natką
pietruszki(jęczmień, mleko)

Jabłko 1 szt Makaron spaghetti z sosem bolońskim (mięsno warzywnym) 100/60g
(mąka pszenna, jaja)
Surówka z białej kapusty, marchewki, zieleniny i oliwy(40g) Groszek zielony z kuk
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Wtorek

Kakao na mleku(mleko)(200ml)
Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka pszenna, mąka żytnia) 60g,
masło(mleko) 15g
jajko gotowane (jaja)20g ,sałata lodowa, ogórek zielony, koperek 10g  Herbata
wieloowocowa (200ml)
Zupa Kapuśniak z kiszonej kapusty z kminkiem i zieleniną (250ml)

Śliwka 1 szt Kotlet schabowy(mąka pszenna, jaja, śladowo mleko) 60g  Ziemniaki
100g
Warzywa gotowane na parze z bazylią 40g Surówka z kapusty pekińskiej, z natką
pietruszki, marchewką, kukurydzą i oliwą 40g
Kompot (200ml)
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Środa

Płatki owsiane na mleku (owies, mleko)200ml
pieczywo orkiszowe(mąka pszenna, mąka żytnia 60g, masło(mleko )15g, szynka
drobiowa gotowana (seler, gorczyca) 20g  pomidor, szczypior10g
sałata zielona,  herbata z cytryną i imbirem 200ml) Zupa Grochowa z cieciorką
(śladowo mąka pszenna, seler)250ml

Gruszka 1 sztKluski leniwe z bułką tartą i masłem klarowanym  (mąka pszenna, jaja,
mleko) 130/60g
Surówka z marchewki i jabłka, z ziarnami słonecznika 40g
Surówka z kapusty białej po hawajsku z ananase
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Czwartek

STÓŁ SZWEDZKI
Herbata z owoców leśnych 200ml
Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g
Ser żółty (mleko)10g,  sałatka jarzynowa (gorczyca, śladowo seler) (10g) Ogórek
kiszony, (10g), wędlina wieprzowa(śladowo seler, soja, gluten) (10g),
dżem morelowy 10g pomidor, kiełki , szczypior
Zupa Barszcz biały z zieleniną (śladowo seler, mąka pszenna, mleko)250ml

Mandarynka  1 szt
Zraz w sosie pieczeniowym (mąka pszenna, jaja, śladowo mleko) 60g

Kasza pęczak (pszenica)100g
Suró
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