
TYGODNIOWY TERMINARZ POSIŁKÓW

DZIEŃ TYGODNIA OBIAD OBIAD-DIETA

PONIEDZIAŁEK (12.09.2022r)

Zupa Pomidorowa z ryżem                                                                   

(kurczak,seler,marchew, liść laurowy,ziele angielskie, pomidory,ryż,pietruszka)                                                                                  

Pulpety wieprzowe w sosie własnym                                          

(szynka wieprzowa, jakjo, bułka, cebula, mąka)                                                                                

Ziemniaki z koperkiem                                                         

Surówka z ogórka kiszonego (ogórek kiszony,cebula,oliwa)                                                              

Alergeny: mleko, jaja,gluten,por,seler   

Zupa Pomidorowa z ryżem                                                                   

(kurczak,seler,marchew, liść laurowy,ziele angielskie, pomidory,ryż,pietruszka)                                                                               

Pulpety wieprzowe w sosie własnym                                         

(szynka wieprzowa, jakjo, bułka, cebula, mąka)                                                                                

Ziemniaki z koperkiem                                                             

Brokuł gotowana z masłem (brokuł, masło)                                                              

Alergeny: mleko, jaja,gluten,por,seler   

WTOREK (13.09.2022r)

Zupa Pieczarkowa z makaronem                                                                     

(kurczak, marchew, seler, pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie,makaron, pieczarki)                                                                    

Udko z kurczaka pieczone (udko , czosnek,papryka,pieprz, olej)                  

Ziemniaki z koperkiem                                                                            

Surówka z selera (seler,jogurt naturalny, ananas, pietruszka zielona)                                    

Alegeny: gluten ,mleko,seler,por

Zupa Pieczarkowa z makaronem                                                                     

(kurczak, marchew, seler, pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie,makaron, pieczarki)                                                                                      

Udko z kurczaka pieczone (udko , czosnek,papryka,pieprz, olej)                  

Ziemniaki z koperkiem                                                                            

Kalafior gotowany (kalafior)                                                         

Alegeny: gluten ,mleko,seler,por

ŚRODA (14.09.2022r)

Zupa Wiejska                                                                           
(kurczak, seler, marchew ,por, pietruszka, boczek,ziele angielskie, liść laurowy)                                                                                                 

Kotlet jajeczny    (jaja,cebula,bułka,olej)                                                 Ziemniaki  

z koperkiem                                                                                                       

Fasolka Szparagowa z bułeczką (fasolka , bułka tarta , masło)                                          

Alergeny: mleko,seler,por,jaja,gluten

Zupa Wiejska                                                                           
(kurczak, seler, marchew ,por, pietruszka, boczek,ziele angielskie, liść laurowy)                                                                                                 

Kotlet jajeczny    (jaja,cebula,bułka,olej)                                                        

Ziemniaki  z koperkiem                                                                                                      

Fasolka Szparagowa z bułeczką (fasolka , bułka tarta , masło)                                          

Alergeny: mleko,seler,por,jaja,gluten

CZWARTEK (15.09.2022r)

Zupa Kapuśniak ze świeżej kapusty  (kurczak, seler, marchew, por,liść 

laurowy,świeża kapusta,pietruszka,ziemniaki,ziele angielskie )                                    

Gulasz drobiowy z warzywami (pierś z kurczaka,marchew,olej,cebula,cukinia)                                                                  

Kasza Kuskus                                                                                                    

Surówka z marchwi i jabłka (marchew , jabłko )                              

Alergeny:mleko, seler,por,gluten,kasza

Zupa Kapuśniak ze świeżej kapusty  (kurczak, seler, marchew, por,liść 

laurowy,świeża kapusta,pietruszka,ziemniaki,ziele angielskie )                                    

Gulasz drobiowy z warzywami (pierś z kurczaka,marchew,olej,cebula,cukinia)                                                                 

Kasza Kuskus                                                                                                    

Surówka z marchwi i jabłka (marchew , jabłko )                              

Alergeny:mleko, seler,por,gluten,kasza



DZIEŃ TYGODNIA OBIAD OBIAD-DIETA

PIĄTEK (16.09.2022r)

Zupa Barszcz czerwony                                                                

(kurczak,seler, marchew,pietruszka,liść laurowy,ziele angielskie, buraki,ziemniaki )                                                                                  

Krokiety z kapustą i grzybami                                             

(mleko,jaja,mąka,olej,kapusta kiszona pieczarka)                                                                                                                                                                                                                                    
Alergeny:mleko,seler,jaja,gluten

Zupa Barszcz czerwony                                                                

(kurczak,seler, marchew,pietruszka,liść laurowy,ziele angielskie, buraki,ziemniaki )                                                                                  

Ryż gotowany z jabłkiem i cynamonem                                            

(ryż, jabłko, masło,cynamon)                                                                                                                                                                                                                                    
Alergeny:mleko,seler,jaja,gluten
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