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marchewka z masłem                                             

(alergen:masło)

kolorowe kluseczki z indykiem w sosie śmietanowym 

(śmietana, mąka-gluten) 

kalafior z masłem

PONIEDZIAŁEK 1 WTOREK 1

płatki owsiane na mleku

(alergen: płatki owsiane, mleko, miód )

płatki jęczmienne na mleku                                                   

(alergeny: płatki jęczmienne,  mleko, miód)

Obiad

woda z cytryną, miodem i imbirem

Obiad

pieczywo mieszane z pastą jajeczną,  ogórkiem 

kiszonym i szczypiorkiem*

 (alergeny: pieczywo-gluten, masło, jaja)

herbatka z miodem                                                   

(alergen: miód)

Śniadanie Śniadanie

Obiad

sok owocowy, sok owocowo-warzywny* lub owoce 

sezonowe*

Obiad

koktajl owocowy na maślance/jogurt naturalny*                 

(alergen: maślanka / jogurt naturalny)

Obiad

Śniadanie Śniadanie

herbata z miodem                                                             

(alergen: miód)

2 Śniadanie

ŚRODA 1 CZWARTEK 1 PIĄTEK 1

Śniadanie

2 Śniadanie

płatki ryżowe na mleku

(alergeny: mleko,ser żółty)

lane kluski na mleku

 (alergen: mleko, miód, jaja, mąka pszenna-gluten)

płatki kukurydziane na mleku

(alergeny:  mleko, miód)

pieczywo mieszane z pastą z soczewicy i pomidorami 

suszonymi

(alergeny: pieczywo-gluten, masło)

pieczywo mieszane z serkiem puszystym, pomidorem i 

zieleniną

 (alergeny: pieczywo-gluten, masło, serek puszysty)

herbata z miodem pszczelim naturalnym                                

(alergen: miód)

pieczywo mieszane z wiórkami sera żółtego i ogórka 

kiszonego

(alergeny: pieczywo-gluten, masło)

kompot z owoców sezonowych

delikatny gulasz z polędwiczki wp. w sosie 

śmietanowym                                                                      

( alergen: seler, śmietana, mąka-gluten)

2 Śniadanie 2 Śniadanie

kasza bulgur z żurawiną                                                                       

(alergen: kasza bulgur)

marchewka z groszkiem zielonym i masłem

zupa pomidorowa z makaronem

(alergeny: seler, śmietana, makaron)

ryba w sosie czosnkowo-koperkowym                                           

(alergeny: ryba, seler, jaja, mleko,bułka pszenna, 

śmietana, mąka pszenna  )

ziemniaki z koperkiem

bukiet warzyw na parze z oliwą z oliwek

pieczywo mieszane z szynką drobiową i pomidorem

 (alergen: pieczywo-gluten, masło,)                                                       

herbata z miodem pszczelim naturalnym                                                               

(alergen: miód)

PodwieczorekPodwieczorek

zupa kalafiorowa z natką pietruszki

 (alergeny: seler, śmietana)

kompot z owoców sezonowych kompot z owoców sezonowych kompot z owoców sezonowych

zupa krem z brokułów z grzankami

(alergen: seler, śmietana, chleb pszenny-grzanki)

pieczeń drobiowa w ziołach risotto z warzywami 

(alergen:seler)

kompot z owoców sezonowych

mus jabłkowy z płatkami ryżowymi                               

chrupki kukurydziane

                                                   

2 Śniadanie

herbatka z miodem                                                                         

(alergen: miód)

bananowo-truskawkowe smoothine z natką pietruszki

budyń waniliowy z konfiturą owocową

 (alergen: mleko, jaja, )                                                                 

jabłecznik na cieście półkruchym 

(alergen: mąka-gluten, jaja, mleko, masło, bułka tarta)

herbata owocowa                                                                 

(alergen: miód)

kisiel owocowy z jogurtem naturalnym i cynamonem

(alergen: jogurt naturalny)                                                        

biszkopty                                                              

bułka maslana/rogal pszenny z masłem i dżemem domowym, 

(alergen: bułka maślana, rogal pszenny, masło)                                     

kawa zbożowa z miodem                                                                                  

( alergeny: mleko, miód,kawa)

ziemniaki z koperkiem

Podwieczorek Podwieczorek

zupa ziemniaczanaz jogurtem i szczypiorkiem

(alergen: seler, jogurt naturalny)

zupa krem z dyni 

(alergen: seler, śmietana)

sok owocowy, sok owocowo-warzywny* lub owoce 

sezonowe*

Podwieczorek


