          JADŁOSPIS

                                   od 16.05.2022r do 20.05.2022r
Data
      śniadanie
Obiad
Podwieczorek
16.05.22r
Kakao na mleku 200ml, pieczywo pszenne i żytnie - 30g
z masłem-50g, twarożek na słodko ogórek, papryka do chrupania 50g, herbata owocowa z cytryną i miodem 200ml
Zupa kalafiorowa( seler, masło, śmietana  natka, koper-250ml, 
Spaghetti z sosem bolońskim-200g, ogórek kiszony-60g, woda do picia 200ml, kompot wieloowocowy
Pannakota z musem truskawkowym
 ( wyrób własny)

17.05.22r
 Płatki owsiane na mleku20g/ 200 
Pieczywo pszenne i żytnie -30g masło10g , pasta z jajek -30g , papryka , kalarepa50g do gryzienia, herbata z cytryną- i miodem
Zupa botwinkowa, natka, koper  (seler, śmietana ) – 250ml
Terrina z indyka-60g, ziemniaki- 130g, surówka z selera i rodzynek -60g,woda do picia- 200ml
Bułka weka z masłem  i dżemem,
Mleko waniliowe śmietaną
18.05.22r
 pieczywo pszenne i żytnie-60g , parówka 1szt, masło 50g, ketchup, papryka50g, kalarepa50g do chrupania, herbata z cytryną i miodem, 
Zupa kapuśniak z młodej kapusty (seler, masło), natka, koper -250ml 
Makaron z białym serem-200g, marchew tarta z jabłkiem – 60g, kompot wieloowocowy, woda do picia 200ml
Galaretka z bitą i ananasem
19.05.22r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Płatki kukurydziane 20g/200ml, pieczywo pszenne, żytnie- 30g, masło 50g, pasztet drobiowy- 20g seler naciowy20g , rzodkiewka20g  do chrupania, herbata z cytryną i miodem 200ml
Zupa krem z brokuł, grzanki(seler, masło)  natka, koper - 250ml 
Ziemniaki z koperkiem-130g, kotlet mielony-60g, mizeria ze śmietaną 60g , woda do picia 200ml, kompot

Serniczki ukraińskie
Banan, jabłko, pomarańcz
20.05.22r
Kakao na mleku-150ml,  pieczywo pszenne -żytnie - 60g, dżem-30g, ser żółty-20g, ogórek świeży50g, marchew do chrupania, herbata owocowa z miodem i cytryną- 150ml
Zupa wiejska ( seler, masło) natka, koper 250ml
Ziemniaki z koperkiem-130g, pulpety rybne– 60g, surówka z młodej kapusty 60g, kompot wieloowocowy200ml
 Sok naturalny z świeżych owoców(jabłko, marchew, cytryna)
200ml, bułka weka z miodem
 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.

