
Menu 29.06-03.07  2020
Alergeny 1-gluten, 3-jaja, 4-ryba, 7-białko

DATA ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedziałek
29.06.2020
Kalorie:  1012
Białko: 41
Tłuszcze: 32
Węglowodany: 100

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)           
szynka z indyka (1A)  
dzieci z dietą humus warzywny         
serek biały (7A)                                        
pomidory, sałata lodowa
herbata owocowa

Arbuz, banany

Zupa: Krem z zielonego groszku z ryżem
II danie: Nugetssy z kurczaka (1,3A)
ziemniaki gotowane puree (7A)
gotowana młoda kapusta                   
kompot owocowy lub woda mineralna   

Rogalik maślany
z konfiturą (1,7A)
woda mineralna 

Wtorek
30.06.2020
Kalorie: 1012
Białko: 40
Tłuszcze: 31
Węglowodany: 111

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)  
szynka dębowa (1A)
dzieci z dietą pasta z soczewicy   
pasta jajeczna (3A                                    
pomidory, papryka
kakao (7A) dzieci z dietą kakao na mleku ryżowym    

Jogurt naturalny
płatki mieszane 
(1,7A)
dzieci z dietą mleko ryżowe        
z płatkaim

Zupa: Kapuśniak 
II danie: Kotlecik mielony z szynki wp. (1,3A)
kasza mieszana 
sałata lodowa z oliwą z oliwek 
kompot owocowy lub woda mineralna          

Kisiel owocowy
brzoskwinie
woda mineralna 

Środa
01.07.2020
Kalorie:  1012
Białko: 37
Tłuszcze: 34
Węglowodany: 103

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
parówki drobiowe (1A)     
ser żółty (7A)                                            
pomidory, rukola
herbata rumiankowa

Kiwi, gruszki

Zupa: Krupnik (1A)
II danie: Racuszki z jabłkami (1,3,7A)
surówka z marchewki
kompot owocowy lub woda mineralna                             

Biszkopty (1A)
truskawki
woda mineralna

Czwartek
02.07.2020
Kalorie:  1017
Białko: 36
Tłuszcze: 30
Węglowodany: 111

Pieczywo mieszane, masło (1,7A) 
polędwica sopocka (1A) 
ser wiejski (7A)                                         
pomidory, rzodkiewki 
herbata z miodem

Jogurt owcowy(7A)
dzieci z dietą mus owocowy

Zupa: Pieczarkowa 
II danie: Risotto z czerwonymi warzywami 
buraczki, papryka, kukurydza, ciciorka 
ryż mieszany
kompot owocowy lub woda mineralna   

Mufinki cytrynowe
(1,3A)
woda mineralna

Piątek
03.07.2020
Kalorie:  1009
Białko: 34
Tłuszcze: 30 
Węglowodany: 107

Pieczywo mieszane, masło (1,7A)        
dżem brzoskwiniowy
pasta z tuńczyka (4A)                               
pomidory, kiszony ogórek 
herbata miętowa 

Jabłka, 
pomarańcza

Zupa: Rosół z makaronem (1A)
II danie: Jajko sadzone (3A)
ziemniaki gotowane  
groszek z marchewką
kompot owocowy lub woda mineralna   

Batonik mussli  
(1A)
woda mineralna




