          JADŁOSPIS

                                   od 28.03.2022r do 01.04.2022r
Data
      śniadanie
Obiad
Podwieczorek
28.03.22r
Kasza manna na mleku20g/ 200 ml pieczywo pszenne i żytnie - 30g
z masłem-50g, parówka 1szt, ketchup 30g, ogórek, pomidor do chrupania 50g, herbata owocowa z cytryną i miodem 200ml
Zupa kapuśniak z młodej kapusty ( seler, masło) natka, koper-250ml, 
Ryż zapiekany z jabłkiem 200g, woda  do picia 200ml, kompot wieloowocowy
Warzywa na parze100g, pieczywo chrupkie
Dip czosnkowy

29.03.22r
 pieczywo pszenne, żytnie -60g masło10g, ser biały z rzodkiewką 30g , marchewka 20g pomidor 20g , ogórek 20g,herbata z cytryną- i miodem, kawa inka 200ml
zupa krupnik, natka, koper  (seler, masło ) – 250ml
ziemniaki  z koperkiem-130g, zraz w sosie 60g/50ml , surówka z buraków 60g, woda do picia- 200ml
Mus malinowy z kaszą manną

30.03.22r
Płatki owsiane na mleku 20g/200ml pieczywo pszenne i żytnie-60g szynka gotowana-20g, masło 50g,szczypior, pomidor, papryka50g, kalarepa50g do chrupania, herbata z cytryną i miodem, 
Zupa fasolowa (seler, masło), natka, koper -250ml 
Łazanki z kapusty i kiełbasy 200g , kompot wieloowocowy 200ml, woda do picia
Babka piaskowa
(wyrób własny)
Mleko waniliowe
31.03.22r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Płatki czekoladowe 20g/200ml, pieczywo pszenne, żytnie- 30g, masło 50g, dżem - 20g  ogórek kiszony20g,,seler naciowy20g do chrupania, herbata z cytryną i miodem 200ml
Zupa brokułowa (seler, masło, śmietana) , natka, koper - 250ml 
Kasza jęczmienna 130g, sos mięsny 60g/50ml, ogórek kiszony 60g, woda do picia 200ml

Galaretka z owocami i bitą śmietaną 150g
01.04.22r
Kawa na mleku-150ml,  pieczywo pszenno -żytnie - 60g, jajko gotowane ½ sztuki
 masło-10g, szczypior, papryka 50g, ogórek świeży50g do chrupania, herbata owocowa z miodem i cytryną- 150ml
Zupa krem z buraka grzanki ( seler, masło, śmietana) natka, koper 250ml
Lasagne z rybą 180g,warzywa na parze 60g kompot wieloowocowy200ml
 Sok naturalny z świeżych owoców
200ml, chrupki kukurydziane
 Jadłospis może ulec zmianie w przypadku nieplanowanej choroby pracownika kuchni lub    niedostarczeniu odpowiednich artykułów spożywczych przez dostawców do placówki.

Zaznaczono w jadłospisie pogrubioną czcionką alergeny występujące w produktach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011

Alergeny mogą pojawić się w produktach w sposób niezamierzony przedstawiono w załączniku do  jadłospisu.

