
Menu 01-05 Czerwiec  2020
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
01.06.2020
Kalorie:  1025
Białko: 47
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 101

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)           
szynka z indyka (1A)                   
ser żółty (7A)           
dzieci z dietą  pasta z kalarepki                                    
pomidory, sałata lodowa
herbata z melisą

Arbuz, jabłka 
herbata z głogu

Zupa: Delikatny Żurek (1A)
II danie: Kotlecik mielony (1,3A)
ziemniaki gotowane puree  (7A)                                  
surówka z kapusty pekińskiej
kompot owocowy lub woda mineralna        

Kanapki z chlebka 
razowego z 
miodem (1,7A)
woda mineralna 

Wtorek
02.06.2020
Kalorie:  1108
Białko: 44
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 151

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)   
kiełbaska żywiecka (1A)
ser biały (7A)
dzieci z dietą humus warzywny                                    
ogórek zielony, pomidory
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym        

Puding waniliowy
(7A)
dzieci z dietą sałatka owocowa

herbata z lipą

Zupa: Barszcz Ukraiński (1A)
II danie: Racuchy z jabłkami (1,3,7A)     
dzieci z dietą racuchy na mleku ryżowym  

sałata lodowa z oliwą z oliwek
kompot owocowy lub woda mineralna          

Galaretka owocowa
krakersy (1A)
woda mineralna 

Środa
03.06.2020
Kalorie:  1117
Białko: 41
Tłuszcze: 50
Węglowodany: 100

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
sałatka jarzynowa (3A)
szynka wiejska (1A)     
dzieici z dietą miód                                                
sałata lodowa, pomidory
herbata owocowa

Gruszki, banany
herbata 
z dzikiej róży          

Zupa: Krem marchewkowy z grzankami (1A)
II danie: Udko z kurczaka (1A)
ziemniaki gotowane z koperkiem
mizeria z zielonego ogórka (7A)
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Kaszka manna 
z syropem (1,7A)
dzieci z dieta kaszka                  
na mleku ryżowym

woda mineralna

Czwartek
04.06.2020
Kalorie:  1108
Białko: 40
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 141

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
szynka wiejska (1A)
twarożek (7A)
dzieci z dietą płatki ryżowe z owocami 

pomidory, rzodkiewki                                
herbata malinowa

Jogurt 
owocowy(7A)
dzieic z dietą mus owocowy

herbata                  
z melisą

Zupa: Pieczarkowa                                         
II danie: Filet z indyka soute z sosem serowym (1,7A)
ryż mieszany 
gotowana biała kapusta 
kompot owocowy lub woda mineralna                               

Rogalik maślany     
z warzywami (1,7A)
dzieci z dieta bułka orkiszowa

woda mineralna

Piątek
05.06.2020
Kalorie:  1108
Białko: 32
Tłuszcze: 31
Węglowodany: 143

Pieczywo mieszane, masło  (1,7A)      
jajko gotowane (3A)
powidła śliwkowe    
rukola, ogórek zielony
herbata z pokrzywą

Kiwi, winogrona
herbata  
z nagietkiem

Zupa: Pomidorówka z makaronem (1A)
II danie: Rybka panierowana – mintaj (1,3,4,7A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
surówka z kiszonej kapusty
kompot owocowy lub woda mineralna

Drożdżówka            
z owocem (1A)
woda mineralna




