
Menu 22-26 Czerwiec  2020
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
22.06.2020
Kalorie:  1010
Białko: 40
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 103

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)           
szynka wieprzowa (1A)           
miód                                                          
pomidory, papryka
herbata miętowa

Arbuz, brzoskwnie

Zupa: Kalafiorowa
II danie: Spaghetti bolongesse (1A)
makaron nitki (1A)
surówka z białej kapusty                              
kompot owocowy lub woda mineralna   

Galaretka owocowa
krakersy (1A)
woda mineralna 

Wtorek
23.06.2020
Kalorie: 1015
Białko: 42
Tłuszcze: 30
Węglowodany: 110

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)   
ser żółty (7A)
szynka wiejska (1A)
dzieci z dietą pasta warzywna                                      
pomidory, sałata lodowa 
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym    

Truskawki, kiwi
Zupa: Selerowa z prażonym jabłkiem 
II danie: Pierogi z serem waniliowym (1,3,7A)
dzieci z dietą pierogi owocowe (1A)

surówka z marchewki 
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kanapki                  
z chlebka razowego
z warzywami (1A)
woda mineralna 

Środa
24.06.2020
Kalorie:  1009
Białko: 38
Tłuszcze: 33
Węglowodany: 102

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
ser wiejski (7A)
polędwica sopocka (1A)     
dzieici z dieta pasta z zielonych warzyw                            
pomidory, rzodkiewki
herbata malinowa

Banany, winogrono

Zupa: Krem z czerwonych warzyw 
II danie: Roladki z indyka panierowane (1,3A)
ziemniaki gotowane z koperkiem 
buraczki gotowane 
kompot owocowy lub woda mineralna                             

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

woda mineralna

Czwartek
25.06.2020
Kalorie:  1020
Białko: 38
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 109

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
ser twarożek (7A)
kiełbaska szynkowa (1A)
dzieici z dietą pasta z kalarepki                                     
pomidory, ogórek kiszony
herbata z rumiankiem

Jogurt owcowy(7A)
dzieci z dietą mus owocowy

Zupa: Z fasoki szapragowej
II danie: Klopsiki z szynki wp. w sosie koperkowym (1A)
kasza mieszana (1A)
sałata lodowa z oliwą z oliwek 
kompot owocowy lub woda mineralna   

Jabłka, nektarynki
woda mineralna

Piątek
26.06.2020
Kalorie:  1011
Białko: 36
Tłuszcze: 31 
Węglowodany: 100

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
dżem truskawkowy
jajko gotowane (3A)                                 
pomidory, zielony ogórek
herbata owocowa 

Gruszki, 
brzoskwinie

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

Placek drożdżowy  
z owocem (1,3A)
woda mineralna




