JADŁOSPIS 5.11 – 9.11
PONIEDZIAŁEK
ZUPA OGÓRKOWA Z RYŻEM 300 ML
PIERŚ Z KURCZAKA PANIEROWANA
ZIEMNIAKI PUREE 100/150G
SUR. Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ 80G
KOMPOT OWOCOWY

ogórki kiszone, wywar mięsno – warzywny, śmietana 12 % (może
zawierać mleko), mąka pszenna, pieprz, sól, marchew, ryz biały
sypki
filet z kurczaka, bułka tarta (gluten), jaja, sól, pieprz, mąka pszenna
(gluten) olej rzepakowy , ziemniaki sól, masło, mleko kapusta
pekińska, jogurt naturalny (może zawierać mleko) marchew,
pietruszka, cukier,

WTOREK
KREM Z ZIELONEGO GROSZKU
Z GRZANKAMI 300ML
NALEŚNIKI ZAPIEKANE
PO MEKSYKAŃSKU 250G
NAPÓJ OWOCOWY

wywar mięsno warzywny – groszek zielony, sól, , pieprz, śmietana
12% (może zawierać mleko), mąka pszenna (gluten), pieczywo razowe
mięso – wp – wołowe, koncentrat pomidorowy, czosnek, papryka
słodka , fasola czerwona, kukurydza, bulion drobiowy, cebula, olej
rzepakowy, mąka pszenna gluten, jaja, mleko, sól, pieprz

ŚRODA
ŻUREK ZABIELANY
Z ZIEMNIAKAMI 300 ML
PIEROGI Z TRUSKAWKAMI
SOS JOGURTOWO – ŚMIETANOWY
KOMPOT OWOCOWY

żurek - zakwas, ziemniaki, majeranek, liść laurowy, kiełbasa
zwyczajna, sól, pieprz, śmietana 12 % (może zawierać mleko), mąka
pszenna (gluten)
mąka pszenna gluten, jaja, sól, truskawki, jogurt naturalny (może
zawierać mleko), śmietana 12 % , cukier

CZWARTEK
ROSÓŁ Z MAKARONEM 300 ML

porcje rosołowe drobiowe, mięso wołowe, cebula, marchew, seler,
pietruszka, korzeń natka pietruszki, , sól, pieprz, makaron nitki
(gluten)

GULASZ WIEPRZOWY 80/120 G
KASZA KUS - KUS
OGÓREK KISZONY 80G

szynka wp. mąka pszenna (gluten), śmietana 12 % (może zawierać
mleko), sól, pieprz, kasza kus-kus, ogórek kiszony, olej rzepakowy,
papryka słodka

HERBATA OWOCOWA

PIĄTEK
ZUPA GROCHOWA Z GRZANKAMI
RAZOWYMI 300ML
KOPYTKA NA SŁODKO 250G
SUR. Z MARCHEWKI I JABŁKA 80G
KOMPOT OWOCOWY

wywar mięsno – warzywny, groch łuskany, ziemniaki, marchewka,
seler, pietruszka zielona – na, sól, pieprz, , mąka pszenna (gluten)
kiełbasa podwawelska, pieczywo razowe
ziemniaki, mąka pszenna (gluten), jajka, bułka tarta (gluten), cukier,
masło ( może zawierać mleko), marchewka, jabłka

