Jadłospis od 11.12.2017 – 15.12.2017
PONIEDZIAŁEK 11.12.2017
kapuśniak z kiszonej kapusty na kiełbasie podsuszanej (A) z ziemniakami i natką pietruszki
(seler)
naleśniki z owocami: ananas, brzoskwinia jabłko (gluten, jaja)
herbata z cytryną

WTOREK 12.12.2017
rosołek z makaronem gwiazdką na wywarze mięsnym z natką pietruszki (seler, gluten, jaja)
zapiekane udka, ziemniaki okraszone masłem (mleko)
surówka z marchewki i jabłka
herbata z cytryną

ŚRODA 13.12.2017
zupa ziemniaczana (seler, mleko, gluten)
makaron z kurczakiem (gluten, jaja)
sok 100% pomarańczowy

Czwartek 14.12.2017
zupa koperkowa z ziemniakami (seler, mleko)
zapiekany schab w sosie śmietanowym z kaszą jęczmienną (gluten, mleko)
surówka: kapusta pekińska, kukurydza, majonez (gorczyca, jaja)
herbata z cytryną

PIĄTEK 15.12.2017
zupa fasolowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler)
ryba po grecku z ziemniakami okraszonymi masłem (seler, mleko, ryba)
herbata z cytryną

W jadłospisie zaznaczono kursywą alergeny – zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011
W zakładzie używane są substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, które
mogą dostać się do produktu gotowego w ilościach śladowych na skutek reakcji krzyżowych.
A – zgodnie z podaną informacją przez producenta kiełbasa/boczek może zawierać: gluten, mleko, seler,
gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny
Z przyczyn niezależnych, jadłospis może nieznacznie ulec zmianie.

Jadłospis od 18.12.2017 – 22.12.2017
PONIEDZIAŁEK 18.12.2017
barszcz biały z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)
pierogi ruskie okraszone cebulką (gluten, mleko)
owoc - jabłko
woda z cytryną, pomarańczą i miętą

WTOREK 19.12.2017
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym (seler, gluten)
pulpety wołowo-wieprzowe w sosie musztardowym z kluskami śląskimi (gluten, mleko, jaja,
gorczyca)
ogórek konserwowy (gorczyca)
woda z cytryną, pomarańczą i miętą

ŚRODA 20.12.2017
zupa solferino z żółtym serem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)
makaron z białym serem (mleko, gluten, jaja)
owoc – mandarynka
woda z cytryną, pomarańczą i miętą

Czwartek 21.12.2017
rosół na wywarze mięsnym z makaronem nitki i natką pietruszki (seler, gluten, jaja)
drobiowy kotlet pożarski, ziemniaki okraszone masłem (gluten, mleko, jaja)
surówka: biała kapusta, koperek, cebula, oliwa
woda z cytryną, pomarańczą i melisą

PIĄTEK 22.12.2017
barszcz czerwony czysty
krokiety z kapustą i grzybami – pieczarki/boczniaki (gluten, mleko, jaja)
owoc - mandarynka
woda przegotowana

W jadłospisie zaznaczono kursywą alergeny – zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011
W zakładzie używane są substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, które
mogą dostać się do produktu gotowego w ilościach śladowych na skutek reakcji krzyżowych.
A – zgodnie z podaną informacją przez producenta kiełbasa/boczek może zawierać: gluten, mleko, seler,
gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny
Z przyczyn niezależnych, jadłospis może nieznacznie ulec zmianie.

