
Jadłospis

Poniedziałek, 02.01.2023

OBIAD

zupa krupnik polski z kaszą jęczmienną 400 g., łazanki z kapustą i mięsem 350 g., do picia: woda z
cytryną 200 g., maślanka truskawkowa 180g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, ziemniaki, włoszczyzna (marchew, seler, pietruszka), por, natka pietruszki, kasza
jęczmienna, śmietana 30 %, makaron świderki z pszenicy Durum, kapusta kiszona, kapusta biała
słodka, łopatka wieprzowa, smalec wp., cebula, czosnek, olej rzepakowy, sól, pieprz czarny, liść
laurowy, ziele angielskie, cytryny.
/Dokładny skład produktów dostępny na życzenie/

Wtorek, 03.01.2023

OBIAD

zupa pomidorowa z makaronem 400 g., ziemniaki gotowane z koperkiem 180 g., kotlet drobiowy
panierowany 100 g., buraczki czerwone z cebulą 100 g., do picia: woda z miętą i cytryną 200 g., mleko
UHT 200g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, pomidory krojone, koncentrat pomidorowy, włoszczyzna /marchew, seler,
pietruszka/, por, makaron z pszenicy Durum gwiazdki, masło 82 % tł, ziemniaki, pierś z kurczaka, jaja,
bułka tarta, olej rzepakowy, buraczki czerwone, cebula, cytryny, olej rzepakowy, przyprawa do kurczaka,
sól morska, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie, herbata mięta, cytryny.       
/Dokładny skład produktów dostępny na życzenie/

Środa, 04.01.2023

OBIAD

zupa jarzynowa z ziemniakami 400 g., placki ziemniaczane 350 g. ze śmietaną 30 g., ketchapem 20g., 
surówka z kapusty słodko-kwaśna 100 g., do picia: herbata owocowa 200 g., kefir 180g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, ziemniaki, włoszczyzna (marchew, seler, pietruszka), por, natka pietruszki, brokuł,
groszek zielony, ziemniaki, śmietana 30 %, ketchap pudliszki łagodny, mąka pszenna, jajka, cebula, olej
rzepakowy, śmietana 18 %, kapusta biała, ocet spirytusowy 10%, czosnek, cebula, cytryna, olej
rzepakowy, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie, herbata owoce leśne.
/Dokładny skład produktów dostępny na życzenie/

Czwartek, 05.01.2023

OBIAD

zupa neapolitańska z makaronem kokardki 400 g., ziemniaki z koperkiem 180 g., kotlet mielony z ryby
100 g., surówka z ogórków kiszonych i marchewki 100 g. , do picia: woda z cytryną 200 g., jogurt
naturalny 150g.
 
SKŁADNIKI: kurczak, marchew,  SELER, pietruszka, natka pietruszki, por, makaron kokardki z pszenicy
Durum, ser mozzarella, ser żółty, śmietana 30 %, ziemniaki, filet z morszczuka , JAJA, bułka tarta,
bułka czerstwa, koper, olej rzepakowy, cebula, ogórki kiszone, marchewka, oliwa z oliwek, cukier,
cytryna.
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