JADŁOSPIS 8.10 – 12.10
PONIEDZIAŁEK
ZUPA OGÓRKOWA Z RYŻEM 300ML
PIERŚ Z KURCZAKA PANIEROWANA
ZIEMNIAKI PUREE 100/ 100G
SUR. Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ 80G
KOMPOT OWOCOWY

ogórki kiszone, marchew, seler, pietruszka zielona – nać, śmietana 12 %
(zawiera mleko), mąka pszenna (zawiera gluten), sól, pieprz, ryż biały
filet z kurczaka, bułka tarta, (zawiera gluten) jaja, sól, pieprz, mąka
pszenna (zawiera gluten) olej rzepakowy ziemniaki, sól, masło,
mleko, kapusta pekińska, jogurt naturalny – śmietana 12 % (może
zawierać mleko), marchew, pietruszka nać,

WTOREK
żurek - zakwas, ziemniaki, majeranek, liść laurowy, kiełbasa
zwyczajna, sól, pieprz, śmietana 12 % ( zawiera mleko), mąka
pszenna (gluten)

ŻUREK ZABIELANY
Z ZIEMNIAKAMI 300 ML
KLUSKI NA PARZE Z SOSEM
BUDYNIOWO – CZEKOLADOWYM
150 / 100 G
NAPÓJ OWOCOWY

kluski mrożone (mogą zawierać gluten i mleko)
pszenna (gluten), budyń czekoladowy

mleko 2%, mąka

ŚRODA
ROSÓŁ Z MAKARONEM 300 ML
GULASZ WIEPRZOWY 80/80 G
KASZA JĘCZMIENNA 100G
OGÓREK KISZONY 100 G
KOMPOT OWOCOWY

porcje rosołowe drobiowe, mięso wołowe, cebula, marchew, seler,
pietruszka, korzeń natka pietruszki, sól, pieprz, liście magi, makaron
nitki (gluten)
szynka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, kasza jęczmienna, masło
(może zawierać mleko), mąka pszenna (gluten), śmietana 12 % (może
zawierać mleko), sól, pieprz, ogórek kiszony, olej rzepakowy

CZWARTEK
KREM Z PIECZAREK
Z GRZANKAMI RAZOWYMI 300ML
PIEROGI RUSKIE Z CEBULKĄ 250G

wywar wołowo drobiowy, pieczarki świeże, śmietana 12 % sól, pieprz,
mąka pszenna gluten, chleb razowy
mąka pszenna, jaja, ziemniaki, twaróg półtłusty, cebula, olej
rzepakowy, sól, pieprz

KOMPOT OWOCOWY

PIĄTEK
KRUPNIK NA ROSOŁKU
Z KASZĄ I ZIEMNIAKAMI 300 ML
POLĘDWICZKI Z MINTAJA
PANIEROWANE 100G
ZIEMNIAKI PUREE 150G/ 80G
SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY
HERBATA OWOCOWA

porcje rosołowe – drobiowe, marchewka, seler, pietruszka zielona – nać,
kapusta włoska, kasza jęczmienna, ziemniaki sól, pieprz,
polędwiczki z mintaja, olej rzepakowy, sól, pieprz, mąka pszenna
(gluten) bułka tarta, jaja, ziemniaki, masło (może zawierać mleko)
koper świeży, kapusta kiszona, kminek, marchew, nać pietruszki
świeży, cukier

