Jadłospis dekadowy od 04.10.2017r. – 24.10.2017r.
Data

I danie

II danie

Alergeny

Środa
04.10.2017r.

Zupa z cieciorki ,
z boczkiem wędzonym na
wywarze mięsno-jarzynowym

Hot –dog z sosem curry i sałatką
wieloowocową,
Kompot śliwkowo - porzeczkowy

1, 7, 9,

Czwartek
05.10.2017r.

Krupnik z kaszą jęczmienną na
wywarze mięsno-jarzynowym,
z natką pietruszki

Biała pieczeń ze schabu, kluski
śląskie, sos,
sałatka z modrej kapusty,
kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Piątek
06.10.2017r.

Barszcz czerwony z makaronem
na wywarze mięsno –
jarzynowym, lekko zabielany

Burgery warzywne, ziemniaki
puree, kapusta kwaszona
zasmażana,
kompot truskawkowo-jabłkowy

Poniedziałek
09.10.2017r.

Zupa brokułowa z
ziemniaczkami na wywarze
mięsno-jarzynowym

Pyzy z mięsem w sosie
pieczarkowym,
Kompot wieloowocowy

Rosół z grysikiem, na wywarze
mięsno-jarzynowym, z natką
pietruszki

Wątróbka drobiowa w sosie
z ziemniakami,
ogórek kwaszony ,
Kompot śliwkowo-porzeczkowy

Wtorek
10.10.2017r.
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Jadłospis dekadowy od 04.10.2017r. – 24.10.2017r.
Data

I danie

II danie

Alergeny

Środa
11.10.2017r.

Zupa - kapuśniaczek ,
z boczkiem wędzonym na
wywarze mięsno-jarzynowym

Makaron na sypko z mięsem
mielonym wieprzowym,
w sosie Bolognese,
Kompot śliwkowo - porzeczkowy

1, 3, 7, 9,

Czwartek
12.10.2017r.

Rosół z kaszą jaglaną, na
wywarze mięsno-jarzynowym,
z natką pietruszki

Kotlet z piersi kurczaka,
ziemniaki puree,
sałatka z buraków,
kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Piątek
13.10.2017r.

Zupa pomidorowa z makaronem
na wywarze mięsno –
jarzynowym, lekko zabielana

Ryż brązowy na sypko z masłem
i cukrem oraz z musem
jabłkowym, jogurt szkolny
kompot truskawkowo-jabłkowy

Poniedziałek
16.10.2017r.

Zupa – bukiet z jarzyn ,
z ziemniaczkami na wywarze
mięsno-jarzynowym, lekko
zabielana

Pierogi z nadzieniem
truskawkowym, z masłem i
cukrem, crispy jabłuszkowe,
Kompot wieloowocowy

Rosół z lanym ciastem na wyw.
mięsno-jarzynowym, z natką
pietruszki

Pulpety z mięsa wieprzowego
z ziemniakami, w sosie koperk. ,
surówka z marchwi i jabłka ,
Kompot śliwkowo-porzeczkowy

Wtorek
17.10.2017r.
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Jadłospis dekadowy od 04.10.2017r. – 24.10.2017r.
Data

I danie

II danie

Alergeny

Środa
18.10.2017r.

Zupa - pieczarkowa ,
na wywarze mięsnojarzynowym, z ziemniaczkami

Bigos z mięskiem indyczym,
Chleb wiejski ,
Kompot śliwkowo - porzeczkowy

1, 3, 7, 9,

Czwartek
19.10.2017r.

Zupa ogórkowa na wywarze
mięsno-jarzynowym,

Kotlet schabowy,
ziemniaki puree,
surówka z kap. białej i czerwonej
kompot wieloowocowy

1, 3, 7, 9

Piątek
20.10.2017r.

Żurek śląski z boczkiem wędz.
na wywarze jarzynowym, lekko
zabielany

Filet rybny smażony,
ziemniaki puree z koperkiem,
sałatka z kap. kwaszonej
i marchwi
kompot truskawkowo-jabłkowy

Poniedziałek
23.10.2017r.

Zupa – dyniowy krem,
z grzankami, imbirem, na
wywarze mięsno-jarzynowym,
lekko zabielany

Pierogi ruskie z okrasą,
sałatka szwedzka,
Kompot wieloowocowy

Wtorek
24.10.2017r.

Zupa z fasoli szparagowej na
wyw. mięsno-jarzynowym,
lekko zabielana

Gulasz wieprzowy
z kaszą pęczak na sypko,
pomidor z ogórkiem zielonym ,
Kompot śliwkowo-porzeczkowy
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