
PONIEDZIAŁEK
27.01.2020

……………….
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, 

JAJA, ZBOŻA
ZAWIERAJĄCE GLUTEN

Zupa grochowa z ziemniakami i zielona pietruszką350ml
(składniki: groch łuskany, marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, przyprawy, boczek wędzony)

Makaron z truskawkami i polewą jogurtową 280g
(składniki: makaron z mąki pszennej, truskawki, jogurt naturalny, cukier trzcinowy, sok z cytryny, sól )

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

Kalarepa/Banan

WTOREK
28.01.2020

……………….
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, JAJA

ŚMIETANA, 
 ZBOŻA ZAWIERAJĄCE

GLUTEN

Zupa pieczarkowa z makaronem i zielona pietruszką 350ml
(składniki: marchew, seler, pietruszka, por , pieczarki, makaron z mąki pszennej, śmietana, ziel. pietruszka, masło, przyprawy)

Kotlet mielony drobiowy 100g
(składniki: udziec kurczaka,  jaja,  bułka tarta, olej, przyprawy)

Sałata ze śmietaną 100g
(składniki: sałata, szczypiorek, rzodkiewka śmietana, sok z cytryny, sól, cukier trzcinowy)

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

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

Mandarynka

ŚRODA
29.01.2020

……………
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, JAJA,

ŚMIETANA,  ZBOŻA
ZAWIERAJĄCE GLUTEN

Zupa marchewkowa z ziemniakami i zieloną pietruszką 350ml
(składniki: marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, masło, zielona pietruszka, śmietana, sok z pomarańczy)

Spaghetti 280g
(składniki: mięso wieprzowe, cebula, koncentrat pomidorowy, pomidory, papryka, przyprawy, olej)

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

Jabłko/Marchew

CZWARTEK
30.01.2020

………………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY

POCHODNE, ŚMIETANA I
PRODUKTY POCHODNE,

ZBOŻA ZAWIERAJĄCE
GLUTEN

Barszcz czerwony z ziemniakami i zieloną pietruszką350ml
(składniki: marchew, seler, pietruszka, por, buraki, ziemniaki, masło, śmietana, przyprawy )

Leczo z papryki, pieczarek, cukinii i kiełbaski 280g
(składniki: papryka czerwona, pieczarki, cebula, kiełbasa toruńska, olej, przyprawy)

Bułka grahamka 70g
Herbata miętowa 150 ml (składniki: herbata miętowa, woda, cukier trzcinowy)

Banan

              PIĄTEK
31.01.2020

………………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY
POCHODNE,  ZBOŻA

ZAWIERAJĄCE GLUTEN ,
JAJA, ŚMIETANA

Zupa dyniowa krem z groszkiem ptysiowym 350ml
(składniki: dynia, marchew, seler, pietruszka, por, masło, groszek ptysiowy, przyprawy, śmietana )

Filet z dorsza smażowny100g
(składniki: filet z dorsza, bułka tarta, jaja, przyprawy)

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

Sałatka z ogórka kiszonego, papryki i cebuli czerwonej 100g
(składniki: ogórek kiszony, papryka świeża, cebula czerwona, musztarda francuska)

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

Mandarynka/Deser


