
Menu 15-19 Czerwiec  2020
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
15.06.2020
Kalorie:  1018
Białko: 42
Tłuszcze: 31
Węglowodany: 101

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)           
dżem owocowy                 
ser twarożek (7A)           
dzieci z dietą  pasta paprykowa                                    
pomidory, sałata masłowa
herbata rumiankowa

Jabłka, banany

Zupa: Rosół z makaronem (1A)
II danie: Leczo warzywne 
cukinia, kukurydza, ananas, koper włoski, cieciorka (1A)
kasza mieszana                              
kompot owocowy lub woda mineralna   

Truskawki
biszkopty (1A)
woda mineralna 

Wtorek
16.06.2020
Kalorie: 1010
Białko: 41
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 111

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)   
szynka wiejska (1A)
ser biały (7A)
dzieci z dietą płatki ryżowe                                        
pomidory, ogórek zielony
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym    

Brzoskwinie, kiwi

Zupa: Kapuśniak z młodej kapusty
II danie: Kopytka ziemniaczane z sosem pieczeniowym 
(1,3A)
surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kisiel owocowy,
chrupki 
kukurydziane
woda mineralna 

Środa
17.06.2020
Kalorie:  1019
Białko: 37
Tłuszcze: 31
Węglowodany: 102

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
ser żółty (7A)
szynka dębowa (1A)     
dzieici z dieta humus warzywny                                    
rzodkiewki, sałata lodowa
herbata z dzikiej róży

Arbuz, gruszki 

Zupa: Ogórkowa
II danie: Kotlet panierowany z kurczaka (1,3A)
ziemniaki gotowane 
surówka z kapusty pekińskiej 
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Bułka grahamka     
z kiełbaską 
żywiecką  (1A)
woda mineralna

Czwartek
18.06.2020
Kalorie:  1020
Białko: 38
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 100

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
ser wiejski (7A)
szynka z indyka (1A)     
dzieici z dietą pasta z soczewicy                                   
pomidory, roszpunka
herbata miętowa

Jogurt owcowy(7A)
dzieci z dietą prażone jabłka

Zupa: Krem z zielonego groszku z grzankami (1A)
II danie: Potrawka z kurczaka
ryż biały gotowany
groszek z marchewką
kompot owocowy lub woda mineralna   

Jabłka, 
pomarańcza
woda mineralna

Piątek
19.06.2020
Kalorie:  1018
Białko: 37
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 102

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
serek do smarowania                               
ze szczypiorkiem (7A)
pasta z makreli (4A)                                 
pomidory, ogórek kiszony
herbata z cytryną

Banany, winogrono
Zupa: Wiosenna
II danie: Kotleciki jajeczne (1,3A)
dzieci z dietą kotleciki bez jajka 

ziemniaki gotowane puree (7A)
mizeria z zielonego ogórka (7A)
kompot owocowy lub woda mineralna   

Koktajl owocowy 
(7A)
dzieci z dietą koktajl                   
na mleku ryżowym

ciasteczka 
orkiszowe (1A)
woda mineralna




