JADŁOSPIS OD DNIA 19.04 – 23.04.2021

OBIAD
II danie

OBIAD
zupa

ŚNIADANIE

PONIEDZIAŁEK
19.04

ŚRODA
21.04

CZWARTEK
22.04

PIĄTEK
23.04

Bułka pszenna
z masłem, serkiem almette
ziołowym z awokado, ogórek
kiszony.
Winogrono.
Mleko.

Płatki owsiane na mleku,
chałka z masłem
i konfiturą jagodową.
Banan.
Herbata z dzikiej róży.

Chleb razowy
z ziarnami, parówka
z sosem pomidorowym,
sałata, papryka, zielony
ogórek.
Mandarynka.
Kawa zbożowa

Chleb pszenno – razowy
z ziarnami z masłem, pasta
mięsna z czosnkiem i ziołami
(wyrób własny), pomidory,
papryka i kiełki brokuł.
Gruszka.
Kakao z cynamonem.

Chleb orkiszowy
z masłem, żółtym serem
(różne rodzaje),
pomidorem, papryką
i ogórkiem kiszonym.
Jabłko.
Bawarka.

ALERGENY:1,7

ALERGENY:1,3,7

ALERGENY:1,7

ALERGENY:1,7

ALERGENY:1,7

Zupa z pora z klopsikami
i ziemniakami ze śmietanką.

Rosół z kurczaka
i wołowiny
z makaronem.
ALERGENY:1,3,9

Grochówka na mięsie
z ziemniakami.

Zupa szczawiowa
z kaszą bul gur, jajkiem
i śmietanką.
ALERGENY:3,7,9

Zupa z fasoli szparagowej
na mięsie z kaszką jaglaną
i śmietanką.
ALERGENY:7,9

Sznycel z szynki w sosie
własnym, surówka
z selera z rodzynkami
i brzoskwinią,
kasza pęczak.
Sok marchewkowy.
ALERGENY:9

Pierogi leniwe z masłem
klarowanym, tarta
marchewka
z brzoskwiniami.
Kompot z jabłek.

Gołąbki z kapusty włoskiej
i łopatki z ryżem
w pomidorach, ziemniaki.
Kompot z wiśni.

ALERGENY:1,3,7

ALERGENY:1,3

Zapiekany filet z dorsza
pod pierzynką marchwiowo
– brokułową masłem
i płatkami kukurydzianymi,
ziemniaki.
Kompot z truskawek.
ALERGENY:1,4

Sałatka z sałaty lodowej,
serka mozzarella,
pomidorów koktajlowych,
papryki i kiszonego ogórka
z sosem winegret, wafle
ryżowe.
Napar z rumianku.
ALERGENY:7

Ryż na mleku z jabłkami
i rodzynkami.
Herbata z czarnego bzu.

Jogurt naturalny
z nasionami chia
i owocami: banan, kiwi,
borówka, biszkopty.
Herbata z czystka.

Ciasto marchewkowe
z orzechami włoskimi.
Maślanka z mango.

ALERGENY:7

ALERGENY:1,7

ALERGENY:1,3,7

ALERGENY:7,9
Omlet ze szpinakiem,
sos pomidorowy serem
feta, marchewka do
chrupania.
Kompot wieloowocowy.
ALERGENY:1,3,7

PODWIECZOREK

WTOREK
20.04

Sałatka z makaronem,
grillowanym filetem
z indyka, ananasem,
kukurydzą, żurawiną
Herbata z imbirem, cytryną
i miodem.
ALERGENY:1

ALERGENY:9

W JADŁOSPISIE ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ZMIAN.

