
Jadłospis
 

od 06.09.2021 do 01.10.2021
 

Poniedziałek  06.09.2021
Makaron świderki z sosem pomidorowo-mięsno-warzywnym,

sok tłoczony jabłko-pomarańcza, batonik.
Potrawa zawiera alergeny : gluten, mleko.

 
Wtorek  07.09.2021

Potrawka z kurczaka z ryżem parabolicznym i marchewką mini,
sok tłoczony 100% jabłko-malina.
Potrawa zawiera alergeny : gluten, mleko.

 
Środa  08.09.2021

Kotlet z fileta z piersi kurczaka, ziemniaki pure, surówka z
modrej kapusty z jabłkiem, sok tłoczony 100% jabłko-gruszka.

Potrawa zawiera alergeny : gluten, jaja, mleko.
 

Czwartek 09.09.2021
Kotlet mielony wieprzowy, smażony, ziemniaki pure,

surówka z marchewki i jabłka, sok tłoczony 100% jabłko.
Potrawa zawiera alergeny : gluten, jaja, mleko.

 
Piątek 10.09.2021

Filety z dorsza, panierowane, ziemniaki pure, surówka z kiszonej kapusty, sok
tłoczony 100% jabłko-gruszka.

Potrawa zawiera alergeny : gluten, jaja, mleko, ryby.
 

Poniedziałek  13.09.2021
Zupa ogórkowa z mięsem, racuszki karotki, posypane cukrem pudrem.

Potrawa zawiera alergeny : gluten, mleko.
 

Wtorek  14.09.2021
Polędwiczki z pieca, surówka wiosenna, ziemniaki pure,

sok tłoczony 100% jabłko-gruszka.
Potrawa zawiera alergeny : gluten, seler.

 
Środa  15.09.2021

Risotto (mięso z fileta z piersi kurczaka, włoszczyzna, koncentrat
pomidorowy, groszek, kukurydza, ryż paraboliczny),

sok tłoczony 100% jabłko-rabarbar.
Potrawa zawiera alergeny : mleko, gluten.

 



 
 

Czwartek  16.09.2021
Gulasz z karkówki, bukiet warzyw na parze z masełkiem, ziemniaki,

sok tłoczony 100% multiwitamina.
Potrawa zawiera alergeny : mleko, gluten, seler.

 
Piątek  17.09.2021

Klopsiki z dorsza z sosem greckim, ziemniaki,
sok tłoczony 100% jabłko- truskawka.

Potrawa zawiera alergen : gluten, jaja, mleko, seler, ryby.
 

Poniedziałek  20.09.2021
Makaron świderki z sosem bolońskim,

sok tłoczony 100% jabłko-gruszka.
Potrawa zawiera alergeny : gluten, mleko.

 
Wtorek  21.09.2021

Kotlet schabowy, ziemniaki pure, surówka białej kapusty,
sok tłoczony 100% jabłko.

Potrawa zawiera alergeny : gluten, seler.
 

Środa  22.09.2021
Pulpety z mięsa drobiowo-wieprzowego w sosie maślano-cytrynowym,
ryż paraboliczny, marchewka mini, sok tłoczony 100% jabłko-malina.

Potrawa zawiera alergeny : mleko, gluten.
 

Czwartek  23.09.2021
Udko z kurczaka smażone, sos, ziemniaki, fasolka szparagowa

z bułka tartą, sok tłoczony 100% owoce lasu.
Potrawa zawiera alergeny : mleko, gluten.

 
Piątek  24.09.2021

Zupa kapuśniak z młodej kapusty,
naleśniki z dżemem truskawkowym.

Potrawa zawiera alergen : gluten, jaja, mleko, seler.
 

Poniedziałek  27.09.2021
Zupa grochowa z mięsem,

pierogi z serem, masłem i cukrem.
Potrawa zawiera alergeny : gluten, mleko.

 
Wtorek  28.09.2021

Gulasz z szynki z kaszą wiejską, kapusta kiszona gotowana,
sok tłoczony 100% jabłko- malina.

Potrawa zawiera alergeny : gluten, jaja, mleko.
 



 
 
 
 

Środa  29.09.2021
Kotlet szwajcar, surówka z czerwoną fasolą, ziemniaki pure,

sok tłoczony 100% jabłko-pomarańcza.
Potrawa zawiera alergeny : mleko, gluten.

 
Czwartek  30.09.2021

Pieczeń rzymska, surówka z ogórka konserwowego, ziemniaki pure,
sok tłoczony 100% jabłko.

Potrawa zawiera alergeny : mleko, gluten.
 

Piątek  01.10.2021
Zupa krupnik, kopytka z masłem i cukrem.
Potrawa zawiera alergen : gluten, jaja, mleko, seler.

 
Zastrzegamy zmiany.
 
 
 


