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Jadłospis

OpisNazwa posiłku

Poniedziałek

Pieczywo mieszane(chleb ciemny, chleb baltoński, bułka pełnoziarnista, bułka pszenno-
kukurydziana) z masłem, schab biały parzony, polędwica wędzona, sałata, ogórek
kiszony, papryka kolorowa, kakao, herbata lipowa z miodem i cytryną    Alergeny: (1),
(7)

Śniadanie

Kasza manna z syropem malinowym,rogalki drożdżowe z jabłkiem, melon, żurawina
suszona, marchew do chrupania  Alergeny: (1), (3), (7)

Drugie śniadanie

Krupnik  ryżowy z natką( wywar na bazie włoszczyzny w zmiennych proporcjach: szyje
z indyka,  marchew, por, seler , pietruszka , ryż, przyprawy), kiełbasa z rusztu z cebulą,
ziemniaki z koperkiem, sałata masłowa z sosem winegret, jabłko, kompot z czarnej
porzeczki  Alergeny :(1),(9)

Obiad

OpisNazwa posiłku

Wtorek

Bułeczka grahamka/ pełnoziarnista, bagietka z masłem, serek Almette z koperkiem,
szczypiorkiem,szynka pieczona, rzodkiewka, buraczki marynowane, sałata, płatki
owsiane na mleku, herbata miętowa z miodem, marchew do chrupania   Alergeny: (1),
(7)

Śniadanie

Racuszki jogurtowe (wyrób własny), mleko, gruszka, winogrona bezpestkowe (*1,3,7)Drugie śniadanie

Zupa pomidorowa z makaronem i natką (wywar na bazie włoszczyzny w zmiennych
proporcjach: szyje indyka, marchew, por, seler, pietruszka, koncentrat pomidorowy,
śmietana, natka pietruszki, przyprawy), polędwiczki wieprzowe w sosie
własnym(polędwiczka wieprzowa , włoszczyzna, przyprawy), ryż paraboliczny, surówka
z buraczków z rodzynkami, jabłko, kompot wiśniowy Alergeny:(1),(7),(9)

Obiad

OpisNazwa posiłku

Środa

Pieczywo mieszane(chleb zwykły, chleb razowy, bułka pełnoziarnista) z masłem, pasta
z łososia pieczonego, filet z indyka wędzonego, sałata, pomidor koktajlowy, ogórek
zielony, kawa inka z mlekiem, herbata owocowa z miodem , cytryną i imbirem
Alergeny:(1), (4), (7)

Śniadanie

Pączki z nadzieniem różanym, mleko, jabłko, śliwka
Alergeny: (1), (3), (7)

Drugie śniadanie

Zupa z zielonego groszku (wywar na bazie włoszczyzny  w zmiennych proporcjach:
porcje rosołowe, marchew, por, seler, pietruszka, groszek, ziemniaki, przyprawy),
pulpety drobiowe (filet z indyka,cebula, mąka, jaja, włoszczyzna, bułka,
przyprawy),kasza gryczana, surówka colesław z pestkami dyni i słonecznika,
mandarynka, kompot wieloowocowy Alergeny: (1),(3), (9)

Obiad

OpisNazwa posiłku

Czwartek

Pieczywo mieszane(chleb baltoński, chleb wileński, bułka  staropolska) z masłem,
parówka wieprzowa z szynki - odtłuszczona, sos czosnkowo-pomidorowy, papryka
kolorowa, kakao, herbata rumiankowa  miodem    Alergeny: (1),(7)

Śniadanie

Kanapki z masłem i warzywami (ogórek świeży, rzodkiewka), jabłko, bawarka z
mlekiem
Alergeny: (1), (7)

Drugie śniadanie

Barszcz czerwony zabielany (wywar na bazie włoszczyzny w zmiennych proporcjach:
szyje z indyka, marchew, seler, pietruszka, por, buraki,ziemniaki,  śmietana,
przyprawy), makaron z twarogiem i musem malinowym, surówka z marchwi i ananasa
świeżego, sok multiwitamina "Hortex"  Alergeny: (1), (7), (9)

Obiad
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Piątek

Pieczywo mieszane (chleb zwykły, chleb sojowy, bułka pszenno-kukurydziana, bułka
rustykalna) z masłem,jajecznica ze szczypiorem, szynka drobiowa, sałata, rzodkiewka,
ogórek mini konserwowy, kakao, herbata rumiankowa  z miodem, cytryną, imbirem
Alergeny: (1), (3), (7)

Śniadanie

Koktajl mleczno-owocowy (truskawka, brzoskwinia, mango, jogurt grecki), ciastka
kruche domowe, jabłko
Alergeny: (1),(7)

Drugie śniadanie

Zupa ogórkowa (wywar na bazie włoszczyzny w zmiennych proporcjach: szyje z indyka,
marchew, pietruszka, seler, ogórek kiszony, ziemniaki, śmietana, przyprawy), filet z
miruny opiekany, ziemniaki z koperkiem, bukiet warzyw z masełkiem (fasolka
szparagowa zielona, marchew mini, kalafior, masło), kiwi, kompot z czarnej porzeczki
Alergeny:(1),(3),(4),(7),(9)

Obiad
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