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ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

PONIEDZIAŁEK

15.05.2023

Rogale maślane  (1) 
masło,(5)

twarożek z ananasem (5) 
kakao z mlekiem (5)  
gruszka                   417kcal

Rosół z ryżem (6) natka pietruszki
potrawka z indyka w sosie jarz. (1,5,6)

sałatka z czerwonej kapusty
ziemniaki z szczypiorkiem

 Kompot wieloowocowy           480kcal

Kisiel wieloowocowy
wyrób własny, jabłko

wafle ryżowe 
                          237kcal

WTOREK

16.05.2023

Chleb pszenny (1) 
masło(5)

kiełb. drobiowe na gorąco 
ogórek zielony ,ketchup

herbata z cytryną
talarki marchewki   305kcal

Kapuśniak z ziemniakami (6)
pierogi leniwe z serem (1,2,5)

polane miodem 
brzoskwinie 

 Kompot wieloowocowy          449 kcal

Deser 
jogurtowo-cytrynowy(5)

 z kiwi 
ciastka herbatniki

      (1,2,5)         196kcal

ŚRODA

17.05.2023
Chleb ziarnisty (1)

masło (5)
jajko gotowane (2)sałata

zielona , szczypiorek
kawa z mlekiem (5)

kiwi                       330 kcal

Zupa jarzynowa z kaszą kus kus(1,6)
             spaghetti z mięsem,(1,2,6)
       sosem pomidorowym,ziołami
            posypane żółtym serem(5)
 Kompot wieloowocowy          499 kcal 

Jabłko w sosie
wanilinowym(5)

 wafle tortowe (1)   
                       207  kcal

                        

CZWARTEK

18.05.2023
Bułki pszenne (1)

masło (5)
dżem truskawkowy  

 mleko (5)
banan                     348 kcal

Zupa grysikowa  z kalafiorem(1,6)
kotlet z schabowy

 panierowany smażony  (1,2)
 sałata lodowa z jogurtem greckim (5)

ziemniaki z szczypiorkiem
Kompot wieloowocowy           527  kcal

Galaretka owocowa
truskawki

rurki waflowe  (1,2)
                       209  kcal

PIĄTEK

19.05.2023
Chleb słonecznikowy (1)

masło,(5)
kiełbasa szynkowa

pomidor  
 kawa mlekiem(5)

jabłko                 357 kcal 

Zupa krupnik zabielana  (1,5,6)
miruna pieczona w piecu (3)

bukiet warzyw 
polany masłem i bułka  (1,5)

ziemniaki z koperkiem
      Kompot wieloowocowy      389 kcal

Ciasto maślankowe
(1,2,5)

 z brzoskwiniami 
       herbata owocowa
                      205  kcal

                      

Codziennie zapewniamy dzieciom nieograniczoną ilość niegazowanej wody 
mineralnej . 

W naszej kuchni używane są produkty zawierające alergeny pokarmowe : 

1Zboża zawierające gluten, tj: pszenica , żyto, jęczmień, owies,orkisz i produkty pochodne

2Jaja i produkty pochodne

3Ryby i produkty pochodne

4Orzechy , migdały

5Mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą

6Seler i produkty pochodne

7Nasiona sezamu i produkty pochodne

8
9

Dwutlenek siarki - składnik owoców suszonych
Gorczyca

Sporządził intendent                                                                                  Zatwierdził                           


