          JADŁOSPIS

                                   od 11.04.2022r do 15.04.2022r
Data
      śniadanie
Obiad
Podwieczorek
11.04.22r
Kawa inka na mleku 200ml pieczywo pszenne i żytnie - 30g
z masłem-50g, parówka 1szt, ketchup 30g, ogórek, papryka do chrupania 50g, herbata owocowa z cytryną i miodem 200ml
Zupa żurek z kiełbasą ( seler, masło, śmietana) natka, koper-250ml, 
Ukraińskie pierogi z masłem-200g, marchew tarta z jabłkiem-60g,woda  do picia 200ml, kompot wieloowocowy
Wafle ryżowe z miodem

12.04.22r
 Kasza manna na mleku20g/ 200 ml
pieczywo pszenne, żytnie -60g masło10g, dżem30g , marchewka 20g, cukinia , ogórek 20g,herbata z cytryną- i miodeml
Zupa rosół z makaronem, natka, koper  (seler, masło, śmietana ) – 250ml
Terrina z indyka 60g/50ml
ziemniaki -130g , mini marchewki 60g, woda do picia- 200ml
Jogurt owocowy(wyrób własny
13.04.22r
Płatki kukurydziane na mleku 20g/200ml pieczywo pszenne i żytnie-60g pasztet mięsno-warzywny-30g, masło 50g, ogórek kiszony, papryka50g, kalarepa50g do chrupania, herbata z cytryną i miodem, 
Zupa fasolowa (seler, masło), natka, koper -250ml 
Makaron z polewą truskawkową-220/100ml,  woda do picia 200ml
Kisiel owocowy- 130, biszkopty

14.04.22r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Płatki owsiane 20g/200ml, pieczywo pszenne, żytnie- 30g, masło 50g, szynka gotowana - 20g ,seler naciowy20g , rzodkiewka do chrupania, herbata z cytryną i miodem 200ml
Zupa krem szpinakowy z grzankami(seler, masło) , natka, koper - 250ml 
Naleśniki z serem biały ,dżemem, woda do picia 200ml, kompot
Ananas świeży, jabłko

15.04.22r
Kawa na mleku-150ml,  pieczywo pszenno -żytnie - 60g, jajko gotowane, masło-10g, szczypior, papryka 50g, ogórek świeży50g do chrupania, herbata owocowa z miodem i cytryną- 150ml
Zupa jarzynowa ( seler, masło, śmietana) natka, koper 250ml
Ziemniaki z koperkiem-130g,kotlet mielony rybny – 60g, surówka z kiszonej kapusty 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.

