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Jadłospis

OpisNazwa posiłku

Poniedziałek

Płatki orkiszowe  na mleku(mleko)(200ml)
Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło
prawdziwe(mleko) 15g,
Twarożek z rzodkiewką (mleko) 20g,  Pomidor ,sałata ,szczypior
Herbata różana(200ml) Zupa pomidorowa z ryżem i zieleniną
(mleko)
(250ml)

Jabłko 1 szt Potrawka wieprzowo-drobiowa 60g (śladowo mąka pszenna)
 Makaron świderki (mąka pszenna, jaja) 100g   Surówka szwedzka z ogórkiem i
papryką czerwoną(40g) Marchewka z groszkiem gotowana na parze 40g
Kompot  (200ml
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OpisNazwa posiłku

Wtorek

Kakao na mleku(mleko)(200ml)
Pieczywo ciemne ze słonecznikiem(mąka pszenna, mąka żytnia) 60g,
masło(mleko) 15g Szynka drobiowa (gorczyca,seler, śladowo soja i seler) 20g sałata
lodowa, papryka czerwona 10g  szczypior
Herbata wieloowocowa (200ml) Zupa Jarzynowa z brokułami i brukselką
(mleko, seler)  250ml

Kiwi  1 szt Kotlet półmięsny z serem żółtym i warzywami (mąka pszenna, jaja,
mleko, śladowo soja) 60g
Ziemniaki 100g Surówka z białej kapusty z ziołami prowansalskimi, marchewką i sosem
wine
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OpisNazwa posiłku

Środa

Płatki żytnie z orzechami na mleku(mleko, żyto, orzechy)(200ml) pieczywo mieszane
mąka pszenna, mąka żytnia 60g, masło(mleko )15g pasta z zielonego groszku i
avocado (wyrób własny)20g
pomidor, szczypior10g, rzodkiewka,
herbata z cytryną  (200ml) Zupa Barszcz czerwony z zieleniną  (śladowo mąka
pszenna)  250ml)

Mandarynka1 szt
Filet drobiowy z sezamem60g (mąka pszenna, jaja, sezam) Ryż(100g)

Surówka z Białej kapusty, z koperkiem, ogórkiem zielonym i jogurtem naturalnym
(mleko) 40g fasolka szpa
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OpisNazwa posiłku

Czwartek

STÓŁ SZWEDZKI
Herbata z melisy i gruszki 200ml
Pieczywo mieszane(mąka pszenna, mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60gmasło
10g(mleko)
ser żółty(mleko) 10g
Ogórek kiszony, (10g), szynka wieprzowa(seler, gorczyca, śladowo soja) 10g),
Hummus naturalny (soja,śladowo seler)10g, dżem truskawkowy10g pomidor, kiełki,
sałata, szczypior Zupa ogórkowa z ziemniakami i koperkiem(mąka pszenna,
seler)(250ml)

Śliwka   1 szt Kluski śląskie z sosem pieczeniowym (100/60g)(mąka pszenna, jaja,
seler)
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OpisNazwa posiłku

Piątek

Płatki zbożowe na mleku(mleko, orkisz, żyto, pszenica, jęczmień)(200ml)
Pieczywo ciemne mąka pszenna, mąka żytnia, mąka orkiszowa) 60g, masło (mleko)
10g, pasta  jajeczna ze szczypiorkiem (wyrób własny)(jaja, gorczyca) 20g, ogórek
zielony10g, ogórek zielony
Herbata ziołowa 200ml
Zupa Grysikowa z kaszą manną i zieleniną (pszenica)250ml

Pomarańcza 1 szt Kotlet z ryby Mintaj wyrób własny 60g (jaja, mąka pszenna,
mleko)
Ziemniaki 100g
Surówka z kapusty kiszonej, marchewki, szczypiorku i kminku 4
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