
TYGODNIOWY TERMINARZ POSIŁKÓW

DZIEŃ TYGODNIA OBIAD OBIAD-DIETA

PONIEDZIAŁEK (19.09.2022r)

Zupa Krupnik z natką pietruszki                                                                   

(kurczak,seler,marchew, liść laurowy,ziele angielskie, pietruszka, kasza jęczmienna)                                                                                  

Kopytka z bułką tartą (ziemniaki,jaja,mąka, masło, bułką tarta)         

Surówka z kapusty pekińskiej (kapusta pekińska,marchew,koper,oliwa)                                                              

Alergeny: mleko, jaja,gluten,por,seler   

Zupa Krupnik z natką pietruszki                                                                   

(kurczak,seler,marchew, liść laurowy,ziele angielskie, pietruszka, kasza jęczmienna)                                                                                  

Kopytka z bułką tartą (ziemniaki,jaja,mąka, masło, bułką tarta)           

Surówka z kapusty pekińskiej (kapusta pekińska,marchew,koper,oliwa)                                                              

Alergeny: mleko, jaja,gluten,por,seler   

WTOREK (20.09.2022r)

Zupa Ogórkowa                                                                         

(kurczak, marchew, seler, pietruszka, liść laurowy, ziele ang., ziemniaki ogórek kiszony)                                                                                        

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

Ziemniaki z koperkiem                                                                            

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

Alegeny: gluten , jaja,mleko,seler,por

Zupa Ogórkowa                                                                         

(kurczak, marchew, seler, pietruszka, liść laurowy, ziele ang., ziemniaki ogórek kiszony)                                                                                         

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

Ziemniaki z koperkiem                                                                            

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

Alegeny: gluten , jaja,mleko,seler,por

ŚRODA (21.09.2022r)

Zupa Żurek (kurczak, seler, marchew , por ,kiełbasa biała, pietruszka, liść laurowy, 

ziele angielskie ,majeranek,jaja, ziemniaki)                                                                                              

Makaron w sosie Bolognese                                                  

(makaron, szynka wieprzowa,pomidory,czosnek, olej)                                            

Alergeny: mleko,seler,por,jaja,gluten

Zupa Żurek (kurczak, seler, marchew , por ,kiełbasa biała, pietruszka, liść laurowy, 

ziele angielskie ,majeranek,jaja, ziemniaki)                                                                                              

Ryż w sosie Bolognese                                                                

(ryż, szynka wieprzowa,pomidory,czosnek, olej)                                            

Alergeny: mleko,seler,por,jaja,gluten

CZWARTEK (22.09.2022r)

Zupa Jarzynowa  (kurczak, seler, marchew, por,liść 

laurowy,fasolka,kalafior,brokuła,brukselka,ziele angielskie )                                    

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

Ryż                                                                                                                        

Surówka z marchwi i jabłka (marchew , jabłko )                              

Alergeny:mleko, seler,por,gluten

Zupa Jarzynowa  (kurczak, seler, marchew, por,liść 

laurowy,fasolka,kalafior,brokuła,brukselka,ziele angielskie )                                    

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

Ryż                                                                                                                        

Surówka z marchwi i jabłka (marchew , jabłko )                              

Alergeny:mleko, seler,por,gluten



DZIEŃ TYGODNIA OBIAD OBIAD-DIETA

PIĄTEK (23.09.2022r)

Zupa Brokułowa (kurczak,seler, marchew,pietruszka,liść laurowy,ziele angielskie, 

brokuły,ziemniaki )                                                                                  

Pulpety z łosioa w sosie pomidorowym (filet z łososia, jaja,bułka tarta, 

pomidory)                                                                                                             

Ziemniaki z koperkiem                                                           

Surówka z kiszonej kapusty (kapusta kiszona,marchew jabłko, pietruszka 

zielona)                                                                                  

Alergeny:mleko,seler,jaja,gluten

Zupa Brokułowa (kurczak,seler, marchew,pietruszka,liść laurowy,ziele angielskie, 

brokuły,ziemniaki )                                                                                  

Pulpety z łosioa w sosie pomidorowym (filet z łososia, jaja,bułka tarta, 

pomidory)                                                                                                             

Ziemniaki z koperkiem                                                           

Surówka mieszanka królewska z masłem (kalafior,fasolka,brukuła)                                                                                

Alergeny:mleko,seler,jaja,gluten
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