Jadłospis na śniadania i podwieczorki na miesiąc luty 2018
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Śn.

Pd.

Śn. Bułka graham, szynka wędzona Owsianka z mlekiem, bułka
sałata, papryka, kawa z
mlekiem
banan ½.
Alergeny:1,7
Pd. Bułka pszenna, ser żółty, kakao
rodzynki.
Alergeny:1,7
Śn. Płatki kukurydziane z mlekiem
bułka musli, wędlina, sałata,
papryka, herbata owocowa,
kiwi1/4.
Alergeny:1,7,15

Pd. Kisiel owocowy, chałka

drożdżowa, banan ½.
Alergeny:1
Śn. Zupa mleczna z płatkami
kukurydzianymi, jajecznica,
herbata mięty, marchewka
Alergeny:1,3,7 ,15

Pd. Kisiel owocowy, chałka
drożdżowa, jabłko
Alergeny:1

musli z twarożkiem, herbata
malinowa, jabłko ½ .
Alergeny:1,7,15
Serek homogenizowany, mix
zbóż ekspandowanych, banan
Alergeny:1,7
Mix zbóż ekspandowanych z
mlekiem, bułka graham, pasta z
łososia i jajka, herbata
owocowa
jabłko ½.
Alergeny:1,3,4,7,15
Coctail owocowy, drożdżówka
½.
Alergeny:1,7
Mix zbóż ekspandowanych,
bułka musli, polędwica
wędzona, sałata, ogórek,
herbata owocowa
Alergeny:1,7,15
Bułka drożdżowa ½ ,kakao,
pomarańcza ½
Alergeny:1,7

Czwartek
Zupa mleczna z płatkami
kukurydzianymi, bułka paluch ½ z
masłem , serem żółtym i miodem,
herbata
malinowa, banan ½.
Alergeny:1,7,15
Coctail owocowy, drożdżówka
jabłko
Alergeny:1,7

Bułka pszenna ½ z masłem,
cielęciną pieczoną, sałatą i
ogórkiem ,kawa z mlekiem,
marchewka, pomarańcza ¼ .
Alergeny:1,7
Batonik musli, mleko, jabłko
Alergeny:1,8,7

Płatki orkiszowe z mlekiem,
bułka paluch, ser żółty, sałata
pomidor ,herbata z dzikiej róży,
mandarynka
Alergany:1,7,15
Ciastka owsiane ,kakao, kiwi
Alergeny:1,7

Bułka pszenna ,ser żółty, sałata,
ogórek, kawa z mlekiem, banan
½
Alergeny:1,7

Zupa mleczna z makaronem ,bułka
graham z twarożkiem i miodem
herbata z lipy, jabłko ¼.
Alergeny:1,7,15

Jogurt naturalny ,mus owocowy,
wafle „chrupacze”
Alergeny:1,7
Kanapki z pasztetem, ogórek
kiszony, herbata z mięty,
winogron
Alergeny:1,3

Soczek owocowy,drożdżówka1/2.
Alergeny:1

Ciastko owsiane ,mleko, kiwi
Alergeny:1,7

Zupa mleczna z płatkami
orkiszowymi, jajko gotowane,
sałata, pomidor, herbata owocowa,
gruszka ¼
Alergeny:1,3,7,15
Serek ziarnisty z miodem, wafle
„chrupacze”, jabłko
Alergeny:1,7,15

Piątek
Bułka paluch ½ z masłem,
wędliną i pomidorem,
kawa z
mlekiem, kiwi ½.
Alergeny: 1,7
Serek ziarnisty z miodem,
krążki
ryżowe, jabłko
Alergeny:1,7,15
Płatki ryżowe z mlekiem,
Jajecznica ,pieczywo,
herbata malinowa,
marchewka
Alergeny:1,3,7,15
Actimel, drożdżówka
½.,jabłko.
Alergeny:1,7
Bułka pszenna, szynka
gotowana, pomidor, kawa
z mlekiem ,marchewka,
jabłko ¼.
Alergeny:1,7
Serek homogenizowany,
flipsy kukurydziane
Alergeny:1,7
Bułka paluch, szynka
wędzona, papryka, sałata,
kakao, marchewka, banan
½
Alergeny:1,7
Actimel, drożdżówka ½
Alergeny:1,7

Śn. Owsianka na mleku,bułka

graham,polędwica wędzona,
ogórek kiszony, herbata z
mięty, jabłko ¼
Alergeny:1,7,15
Pd. Makaron z serem i
truskawkami, herbata owocowa
Alergeny:1,7,15

Dyrektor szkoły.............................

Bułka pszenna,klops
wieprzowy,sałata, pomidor,
kawa z mlekiem, winogron
Alergeny:1,3,7,

Ryż z mlekiem, bułka paluch z
twarożkiem i miodem, herbata
owocowa, marchewka, kiwi ¼
Alergeny:1,7,15

Koktajli owocowy, ciastka
owsiane
Alergeny:1,7

Chałka drożdżowa, kakao, jabłko
Alergeny:1,7

Intendent............................

Szef kuchni..........................

