
PONIEDZIAŁEK
9.03.2020

……………….
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, MLEKO I

PRODUKTY POCHODNE,  
JAJA. MĄKA PSZENNA

(GLUTEN)

Zupa grochowa z ziemniakami i zieloną pietruszką 350ml
(składniki: groch łuskany, marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, kiełbasa śląska, cebula, pietruszka zielona , przyprawy)

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

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

Kalarepa/Banan

WTOREK
10.03.2020

……………….
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, JAJA

ŚMIETANA, 
 MĄKA PSZENNA

(GLUTEN)

Krem z buraków z mleczkiem kokosowym, makaronem
 i zieloną pietruszką 350ml

 (składniki: buraki, marchew, seler, pietruszka, por, zielona pietruszka, mleczko kokosowe, makaron z mąki durum, śmietana,
przyprawy)

Devolay 100g (składniki: filet z kurczaka, jaja, bułka tarta, masło, koperek, olej, przyprawy)

Sałata ze śmietaną i rzodkiewką 100g
(składniki: sałata, rzodkiewka, szczypiorek, 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%)

Jabłko

ŚRODA
11.03.2020

……………
Alergeny :

SELER I PRODUKTY
POCHODNE, ŚMIETANA,

MĄKA PSZENNA
(GLUTEN),

 ŚMIETANA

Kapuśniak ze świeżej kapusty z ziemniakami 
i zieloną pietruszką 350ml

(składniki: kapusta świeża, marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, masło, śmietana, przyprawy)

Sztuka mięsa w sosie własnym  280g
(składniki: szynka świeża, cebula, olej, śmietana, mąka pszenna, przyprawy)

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

Surówka z selera, jabłka i marchewki
(składniki: seler, marchew, jabłko, majonez, sól, sok z cytryny, cukier trzcinowy)

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

Gruszka

CZWARTEK
12.03.2020

………………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY

POCHODNE, ŚMIETANA I
PRODUKTY POCHODNE,

MĄKA PSZENNA
(GLUTEN),

Zupa ogórkowa z ziemniakami i zieloną pietruszką 350ml
(składniki: ogórek kiszony, ziemniaki, marchew, seler, pietruszka, por, zielona pietruszka, śmietana, przyprawy)

Gulasz z indyka w sosie ziołowo – śmietanowym 130g
(składniki: filet z indyka, cebula, zioła prowansalskie, śmietana, mąka pszenna, przyprawy, olej)

Ryż 160g (składniki: ryż paraboliczny, woda, sól)

Marchewka mini gotowana z masełkiem 100g
(składniki: marchew mini, sól, masło,)

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

Mandarynka

              PIĄTEK
13.03.2020

………………

Alergeny :
SELER I PRODUKTY
POCHODNE, MĄKA

PSZENNA (GLUTEN), JAJA,
RYBA, ŚMIETANA

Zupa warzywna z ryżem i zieloną pietruszką 350ml
(składniki: marchew, seler, pietruszka, por, brukselka, fasolka, zielona pietruszka, śmietana, przyprawy, masło)

Łosoś smażony 100g (składniki: filet z łososia, sól, olej)

Ogórek kiszony 80g
Ziemniaki 160g (składniki: ziemniaki, woda, masło, sól)

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

Jabłko


