
  

2019-04-29 - poniedziałek

śniadanie

Płatki Cini Minis 20g ''Mleko świeże Mleczarnia Wieprz 2% tłuszczu'' 150g *(1,3)
Masło 10g *(1), Dżem owocowy niskosłodzony 10g, pieczywo mieszane białe i ciemne 50g *(3)
Herbata z sokiem jabłkowo-miętowym 200ml

    

obiad

Zupa wiejska ziemniaczana z kiełbaską indyczą na wywarze mięsnym 250g *(1,2,3,11)
Makaron z sosem bolońskim z warzywami i mięsem -  ser holenderski   250g *(1,2,3,11)
Kompot z owoców mieszanych 150g

podwieczorek   Kanapka z pasztecikiem drobiowym i pomidorem 150g, *(1,2,3)
Herbata owocowa 200ml

2019-05-30 - wtorek

śniadanie

Kanapeczka z szynką indyczą 100g , zielona sałata 5g, masło 10g, *(1) 
Zielony ogórek 20g, Pieczywo mieszane 50g *(3), Herbata z sokiem malinowym 150g

   
obiad
        

 Rosół drobiowo-wołowy z makaronem jajecznym literki 250g *(1,2,3,11) 
  Duszona pierś z kurczaka w sosie koperkowym 180 g *(2,3,11)
  Surówka z marchwi, jabłek i selera 70g *(11,1)
  Ryż gotowany z zielonym groszkiem 100g
  Kompot z owoców mieszanych 250 ml

podwieczorek       Owoc Jabłko- herbatniki pełnoziarniste 



2019-05-06 – poniedziałek 

śniadanie
      
       Płatki kukurydziane z miodem *(4,3,2)
       Mleko ''Mleczarnia Wieprz'' 2% tłuszczu 150g, *(1)

Dżem owocowy niskosłodzony 10g, masło 10g *(1)
Pieczywo mieszane 50g, Herbata z miodem i cytryną  

obiad

Wiosenna zupa minestrone z warzywami i natką pietruszki ( wywar jarzynowy) 250*(1,2,3,11)
Ryż na mleku z musem truskawkowym 250 *(1,2,3) 
Kompot z mieszanych owoców 150g

podwieczorek    Kanapka z szynką wędzono-parzoną, pomidorem i sałatą zieloną 150g *(1,3)
Herbata owocowa 200ml   

Wtorek 2019-05-07

śniadanie

Parówka z szynki na gorąco 50g, sos pomidorowy łagodny 10g ,masło 10g, *(1) 
Zielony ogórek 20g, Pieczywo mieszane 50g *(3), Herbata z sokiem malinowym 150g

   
obiad

Zupa pomidorowa z drobnym makronem jajecznym na wywarze jarzynowym 250g, *(1,3,11)
Drobiowy filet w cieście naleśnikowym z sezamem 60g *(1,2,3,11)
Marchew zasmażana 150g,*(3)
Ziemniaki *(1)
Kompot owocowy 200ml 

podwieczorek   Ciasto drożdżowe z owocami z kruszonką  100g, 
Kakao 200ml *(1)



2019-05-08 - środa

śniadanie
 
Pasta na kanapkę ze szczypiorkiem 50g *(1), Kiełbasa szynkowa 20g, pomidor 20g, 
masło 10g *(1) chleb razowy 50g, herbata z cytryną 250ml *(5)

obiad
Czerwony barszcz zabielany z jajkiem i ziemniakami 250g *(1,11,3 
Domowe Naleśniki z białym serem – sos owocowy 250g *(1,2,3)
Kompot owocowy 150g

podwieczorek  owoc- Banany , Chrupki kukurydziane 

2019-05-09- czwartek

śniadanie   

Pasta z makreli wędzonej w serkiem 20g *(1,3) Szynka wędzona 20g,  rzodkiewka 20g, 
masło 10g *(1), Pieczywo mieszane 50g *(3),
Herbata z cytryną  150g *(5)  

obiad

    
       Zupa grysikowa z marchwią i świeżą natką na wywarze drobiowym 250 g, *(3,1,11)

Wieprzowina duszona w kawałkach w sosie  120g *(1,2,3,11)
Kasza jęczmienna gotowana 100g *(1)
Delikatne buraczki ćwikła 50g 
Kompot z owoców mieszanych 150g
 

podwieczorek  Deser Panna Cotta z malinami 150g
 Biszkopt   *(1,2,3)



2019-05-10 – Piątek 

  Ser żółty gouda z dziurami 30g *(1), sałata zielona 5g, rzodkiewka 10g
  masło 10g *(1), Pieczywo mieszane 50g, Herbata z cytryną 150g

obiad

Barszcz biały z ziemniakami na naturalnym zakwasie 250g *(1,3)
Kotleciki rybne z koperkiem i marchwią z morszczuka 80g *(1,2,3)
Surówka wiosenna z sałaty lodowej i warzyw – sos vingert 80g
Ziemniaki  gotowane 100g, 
Kompot owocowy z dodatkiem aronii 200ml 

    
 podwieczorek  Owoce  Jabłka – Ziarniste ciasteczko


