
Jadłospis

Poniedziałek, 03.10.2022

OBIAD

zupa z czerwonej soczewicy z ziemniakami 400 g., kurczak w sosie pomidorowym z makaronem 350 g.,
ogórek konserwowy 80 g., do picia: kompot śliwkowy 200 g., kisiel mleczny 150 g.
 
SKŁADNIKI: żebra wieprzowe, marchew, SELER, pietruszka, natka pietruszki, por, cebula, majeranek,
czosnek, ziemniaki, soczewica czerwona, makaron świderki, mięso z udek kurczaka, koncentrat
pomidorowy, mąka pszenna, ogórek konserwowy, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie,
śliwki, cukier, mleko 2 %, skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy.
/Dokładny skład produktów dostepny na życzenie/.

Wtorek, 04.10.2022

OBIAD

zupa neapolitańska z makaronem 400 g., ziemniaki z koperkiem 180 g., pierś z kurczaka grilowana 100
g., dip jogurtowy z zielonym ogórkiem 20 g., ćwikła z chrzanem 100 g., do picia: woda z cytryną 200 g.,
jogurt naturalny 150 g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, marchew,  SELER, pietruszka, natka pietruszki, por, cebula, makaron z pszenicy
Durum, ser żółty, ziemniaki, koper, pierś z kurczaka, jogurt naturalny typu greckiego, ogórek świeży,
koperek, olej rzepakowy, buraczki czerwone, chrzan tarty, cytryna, oliwa z oliwek, sól, pieprz czarny, liść
laurowy, ziele angielskie, woda, cytryny, jogurt sudecki. /Dokładny skład produktów dostepny na
życzenie/

Środa, 05.10.2022

OBIAD

zupa ogórkowa ze śmietaną 400 g., kasza jęczmienna gruba na sypko 60 g. suchej, pieczeń wieprzowa
duszona 100 g. w sosie własnym, surówka z białej kapusty i marchewki z oliwą 100 g., do picia: herbata
ziołowa 200 g. z cukrem 3 g., mleko kakaowe 200 g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, marchew,  SELER, pietruszka, natka pietruszki, por, cebula, ziemniaki, ogórki
kiszone, koper, śmietana 30%, kasza jęczmienna, schab wieprzowy, mąka pszenna, olej rzepakowy,
kapusta biała, szczypior, cytryna, oliwa z oliwek, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie, cebula,
woda, herbata lipa,  mleko UHT 2 %, kakao Puchatek 200 g. /zawartość cukru w 200 g. napoju - 2 g/..
/Dokładny skład produktów dostepny na życzenie/.

Czwartek, 06.10.2022

OBIAD

zupa brokułowa z kaszą jaglaną 400 g., ziemniaki z wody ze szczypiorkiem 180 g., kotlet mielony z fileta
dorsza 100 g., sałatka z kiszonej kapusty z oliwą 100 g.,  do picia: woda z cytryną 200 g., koktajl ze
szpinakiem i bananem 200 g.
 
SKŁADNIKI: porcja drobiowa, kasza jaglana, brokuł, marchew,  SELER, natka pietruszki, por, sól,
pieprz czarny, liść laurowy, 
ziele angielskie, ziemniaki, filet z ryby morskiej dorsz, bułka tarta i czerstwa, JAJA, cebula, olej
rzepakowy, koper, kapusta kiszona, oliwa z oliwek, cukier, cytryna, jogurt naturalny, szpinak, banan,
cukier trzcinowy.
/Dokładny skład produktów dostepny na życzenie/
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Jadłospis

Piątek, 07.10.2022

OBIAD

barszcz ukraiński na wywarze drobiowym 400 g., placki ziemniaczane ze śmietaną i ketchupem 350 g.,
surówka słodko-kwaśna 80 g., do picia: herbata owocowa 200 g., kefir 150 g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, marchew, SELER, pietruszka, natka pietruszki, por, cebula, buraki, fasola biała,
fasola szparagowa, groszek zielony, kapusta włoska, ziemniaki, śmietana 30 %, jajka, mąka pszenna,
cebula, olej rzepakowy, śmietana 18%, ketchupPudliszki, kapusta biała, marchew, czosnek, sól, pieprz
czarny, liść laurowy, ziele angielskie, ocet, cukier, herbata dzika róża, kefir naturalny. /Dokładny skład
produktów dostepny na życzenie/
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