Poniedziałek
Śniadanie

Drugie
śniadanie

Obiad

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pieczywo własnego wypieku Pieczywo własnego wypieku z Pieczywo własnego wypieku z Pieczywo własnego wypieku
Pieczywo własnego
z optima omega z
optima omega z pasztetem
optima omega z pastą z
z optima omega, pasta z
wypieku z optima omega z
gotowaną piersią kurczaka i
drobiowo – warzywnym
kalafiora, pomidorem i
kukurydzy i kolorową
pastą z ciecierzycy i
sałatą masłową, herbata
naszej produkcji i ogórkiem
szczypiorkiem, herbata
papryką, kawa zbożowa
marchewki z ogórkiem
owocowa
konserwowym naszej
owocowa
zielonym, herbata
produkcji, kakao na mleku
owocowa
ryżowe
Zupa na mleku ryżowym z
kluseczkami na mleku
ryżowym, herbata
rumiankowa

Owoc

Owoc

Owoce i warzywa do
pochrupania ( marchew,
jabłko, rzodkiewka,
pomidorki) , herbata
ziołowa

Owoc

Zupa rosół domowy z
kurczakiem, makaronem
nitki, marchewką i
pietruszką

Zupa barszcz ukraioski z
fasolą jaś, warzywami
korzeniowymi i buraczkami

Zupa krem z pietruszki i
selera z grzankami naszej
produkcji9

Zupa jarzynowa z soczewicą
czerwoną i papryką
kolorową

Zupa krupnik z warzywami
korzeniowymi i
kurczakiem

Sznycel ze schabu
panierowany w bułce tartej i
sezamie, ziemniaki puree z
zieleniną, gotowane różyczki
brokuł, woda mineralna

Pulpecik drobiowy w sosie
szpinakowo – śmietanowym,
ryż paraboliczny gotowany,
marchewka gotowana w
plastrach, woda mineralna

Bitki wieprzowe ze schabu
w sosie pieczeniowym,
kasza jęczmienna z ziołami,
surówka z buraczków z
jabłuszkiem, woda
mineralna

Domowe naleśniki z mąką
kukurydzianą z pieczonym
jabłuszkiem naszej
produkcji i rodzynkami,
woda mineralna

Koktajl na mleku ryżowym z
kaszką manną i bananem

ciasto bezglutenowe

Ryż na mleku z frużeliną
owocową naszej produkcji

Płatki owsiane z daktylami
na mleku ryżowym

Otwarte gołąbki z białą
kapusty mięsem z szynki,
ryżem i cebulką smażoną w
sosie Neapolitaoskim z
kawałkami pomidorów,
ziemniaki puree z zieleniną,
woda mineralna
Mandarynki, chrupki

Podwieczorek
ALERGENY 1.ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN, 2 SKORUPIAKI, 3.JAJA,
12.DWUTLENEK SIARKI,
13.ŁUBIN,
14.MIĘCZAKI

4.RYBY,

5.ORZECHY ZIEMNE, 6.SOJA,

7.MLEKO I PRZETWORY MLECZNE,

8.ORZECHY,

9.SELER,

10.GORCZYCA,

11.SEZAM,

