Jadłospis 21.11.2022 – 25.11.2022
Poniedziałek:

Zupa brokułowa
skrzydła indycze, makaron, marchew, pietruszka, seler, brokuł,
natka pietruszki, śmietana, sól i pieprz
Ryż, kurczak w sosie słodko-kwaśnym
ryż, filet z piersi kurczaka, kukurydza, marchew, ananas, papryka czerwona, mąka, sól i pieprz
Surówka z czerwonej kapusty
czerwona kapusta, marchew, cebula, chrzan, jogurt naturalny, cukier, sól i pieprz
Woda mineralna

Alergeny: 1,3,7,8
Wtorek:

Zupa krupnik
kości wieprzowe, ziemniaki, kasza jęczmienna, marchew, pietruszka, seler, natka pietruszki,
sól i pieprz
Ziemniaki, kotlet mielony
mięso mielone wieprzowe, cebula, bułka kajzerka, bułka tarta, jaja, sól i pieprz
Surówka z kapusty pekińskiej
kapusta pekińska, marchew, cebula, koper, cukier, olej, sól i pieprz
Kompot wieloowocowy
woda, cukier, mieszanka kompotowa
Alergeny: 1,3,7,8

Środa:

Zupa ogórkowa
kości wieprzowe, ziemniaki, marchew, seler, pietruszka, ogórek kiszony, śmietana,
koper, sól i pieprz
Łazanki z kapustą
biała kapusta, cebula, marchew, makaron, sól i pieprz
Kompot jabłkowy
woda, cukier, jabłka
Alergeny:1,3,7,8

Czwartek:

Zupa jarzynowa
porcje rosołowe drobiowe, ziemniaki, marchew, seler, pietruszka, kalafior, brukselka, fasolka
szparagowa, groszek, natka pietruszki,sól i pieprz
Pyzy z mięsem
mąka, mięso drobiowo-wieprzowe, jaja, cebula, sól i pieprz
Kompot wieloowocowy
woda, cukier, mieszanka kompotowa
Alergeny: 1,3,7,8

Piątek:

Zupa pomidorowa
kości wieprzowe, ryż, marchew, pietruszka, seler, por, przecier pomidorowy,
natka pietruszki, śmietana, sól i pieprz
Ziemniaki, kotlet rybny
ryba miruna, cebula, bułka kajzerka, bułka tarta, jaja, sól i pieprz
Surówka z marchewki, jabłka i selera
marchew, jabłko, seler, sok z cytryny, cukier, sól
Kompot jabłkowy
woda, cukier, jabłka

Alergeny: 1,3,4,7,8

Alergeny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25.10.2011r. W sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
1. GLUTEN 2. SKORUPIAKI 3. JAJA I PROD. POCHODNE 4. RYBY I PRODUKTY POCHODNE 5. ORZESZKI ZIEMNE I NNE 6. SOJA I PROD. POCHODNE 7. MLEKO I PROD.
POCHODNE ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ 8. SELER I PROD. POCHODNE 9. GORCZYCA 10. NASIONA SEZAMU 11. DWUTLENEK SIARKI 12. ŁUBIN 13. MIĘCZAKI

