
PONIEDZIAŁEK
21.10.2019

……………….
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, JAJA,

ŚMIETANA, MLEKO, 

Zupa fasolowa z ziemniakami, pomidorami 
i zieloną pietruszką  350ml

 (składniki: kiełbaska toruńska, fasola Jaś,  marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki,  przyprawy, zielona pietruszka)

Racuchy z jabłkami z polewą malinową 280g
(składniki: mleko, mąka pszenna, jaja, jabłka, maliny, cukier trzcinowy, sok z cytryny, olej)

Herbata miętowa 150 ml (składniki: woda, herbata miętowa)

Ciasteczka owsiane
Marchewka

WTOREK
22.10.2019

……………….
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE,
ŚMIETANA, 

Zupa jarzynowa z ziemniakami  i zieloną pietruszką  350ml
 (składniki: marchew, seler, pietruszka, por, kukurydza, masło, ziemniaki,  przyprawy, śmietana, zielona pietruszka)

Kiełbaska po węgiersku z makaronem 280g
(składniki: makaron, kiełbasa, papryka, cebula, pomidory, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, olej, przyprawy )

Sok jabłkowy 150 ml (składniki: woda, koncentrat soku z jabłka 100%)

Kalarepa/Śliwka

ŚRODA
23.10.2019

……………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY
POCHODNE, MĄKA

PSZENNA (GLUTEN),
 JAJA, ŚMIETANA, MASŁO

Rosół z makaronem i zieloną pietruszką  350ml
 (składniki:  skrzydełka z indyka, skrzydełka z kurczaka, rostbef, marchew, seler, pietruszka, por, makaron, sól, przyprawy)

Devolay 100g
 (składniki: filet z kurczaka, jajka, mąka pszenna, bułka tarta, masło, zielona pietruszka, sól, pieprz, olej )

Ziemniaki 160g
(składniki: ziemniaki, woda, masło, sól)

Mizeria 90g
(składniki: ogórek świeży, rzodkiewka, szczypiorek, śmietana, jogurt naturalny, sól, cukier trzcinowy, sok z cytryny, )

Sok pomarańczowy 150 ml (składniki: woda, koncentrat soku z pomarańczy 100%)

Jabłko

CZWARTEK
24.10.2019

………………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY
POCHODNE, MĄKA

PSZENNA, (GLUTEN) ,
ŚMIETANA I PRODUKTY

POCHODNE

                       
Zupa koperkowa z ziemniakami i zieloną pietruszką 350ml

 (składniki:  marchew, seler, por, pietruszka, koperek, ziemniaki, masło,  zielona pietruszka,  śmietana, przyprawy)

 Szynka w sosie własnym 120g 
  (składniki: mięso wieprzowe,  cebula, mąka pszenna, przyprawy, olej )

Kasza gryczana 160g (składniki: woda, kasza gryczana, sól)

Surówka z pory, jabłka i marchewki 100g
(składniki: por, jabłko, marchewka, kukurydza, majonez Kielecki, jogurt naturalny, sól, pieprz, cukier trzcinowy)

Herbata miętowa 150 ml (składniki: woda, herbata miętowa)

Banan

PIĄTEK
25.10.2019

………………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY
POCHODNE, MĄKA

PSZENNA (GLUTEN),
RYBA, JAJA, 

ŚMIETANA,  MASŁO

Zupa kalafiorowa z makaronem i koperkiem 350ml
( składniki: kalafior, makaron, koperek, śmietana, masło, przyprawy)

Filet z dorsza w sosie greckim z warzywami 280g
 (składniki: filet z dorsza, marchew, seler, pietruszka, por, pomidory, cebula, jajka, bułka tarta, przyprawy, olej,

Ziemniaki 160g
(składniki: ziemniaki, woda, masło, sól))

Woda z cytryną, miodem i imbirem 150 ml (składniki:  woda, cytryna, miód, imbir)

Jabłko


