DATA

OBIAD

PODWIECZOREK

Chleb pszenno -żytni
z masłem.
Składniki: mąka pszenna
typ 500/gluten/, mąka
żytnia/gluten/.
masło /laktoza.
Szynka ze spiżarni
„Bergera”
Składniki: mięso
wieprzowe74%,
/gluten, laktoza/.
Sałata lodowa.
Pomidor koktajlowy.
Dżem
Herbata z cukrem i cytryną.

Grochówka z ziemniakami z
dodatkiem kiełbasy i majeranku.
Składniki: porcje rosołowe, żebra
wołowe, seler, marchew,
pietruszka,ziemniaki, groch
łuszczony, majeranek.
Ryz biały na mleku.
Składniki: ryż biały
długoziarnisty, mleko /laktoza/.

Sandwicze z chleba
pszenno -żytniego
z masłem
ziołowym.
Składniki: mąka
pszenna typ
500/gluten/, mąka
żytnia/gluten/.
masło /laktoza, zioła
prowansalskie.
Keczup łagodny.
Składniki: 205 g
pomidorów uzyto
do produkcji 100 g.
gotowego wyrobu.

Bułka pszenna z masłem
Składniki: mąka pszenna
typ 500/gluten/,
masło /laktoza.

Zupa selerowa- krem zabielana.
Składniki: porcje rosołowe, żebra
wołowe , seler- podwójna ilość,
pietruszka, marchew, śmietana
/laktoza/.
Groszek ptysiowy.
Składniki:mąka pszenna/gluten/,
jaja.
Kotlet z kurczaka w panierce.
Składniki:piersi z kurczaka,bułka
tarta/gluten/, jaja,pieprz, sól,olej
Ziemniaki purre z mlekiem.
Składniki: ziemniaki gotowane,
mleko/laktoza/.
Marchewka z groszkiem na maśle
klarowanym.
Składniki:marchew z groszkiem
gotowana, masło
klarowane/laktoza/, sól.
Herbata z cukrem i cytryną.

ŚNIADANIE

PONIEDZIAŁEK
31.12.2018 r.
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01.01.2019 r.
ŚRODA
02.01.2019r.

CZWARTEK
03.01.2019 r.

N OWY R O K

Ser żółty.
Składniki: ser /laktoza/
Ogórek zielony.
Szczypiorek.
Dżem.
Czekolada na gorąco
z mlekiem.
Składniki:
mleko/laktoza/,soja.

PIĄTEK
04.01. 2019 r.

Chleb razowy z masłem
Składniki: mąka żytnia typ
700, słód jęczmienny,
masło /laktoza.
Pasta z ryby.
Składniki: ryba, ser
żółty/laktoza/, jogurt
naturalny/laktoza/.

2019

Mus truskawkowy.
Napój marchewkowo- jabłkowy.

Talarki ryżowe.
Składniki: mąka
ryżowa, woda, sól.
Jabłka tarte z nutą
cynamonu.

Zupa pomidorowa z ryżemBiszkopty.
Składniki: mąka
zabielana.
Składniki: porcje rosołowe, żebra pszenna/gluten/,jaja.
wołowe,seler, marchew, ryż biały,
pietruszka, koncentrat
pomidorowy, śmietana/laktoza/.
Jajko sadzone na maśle
klarowanym.

Składniki: jaja, masło
klarowane/laktoza/.
Ziemniaki purre z mlekiem.
Składniki: ziemniaki gotowane,
mleko/laktoza/.
Mizeria z jogurtem naturalnym.
Składniki: ogórek zielony, jogurt
naturalny/laktoza/.
Napój wieloowocowy.
Składniki: wiśnia, aronia, jabłko.
Składniki napisane pogrubioną czcionką są alergenami.
Dokładna informacja o wszystkich pozostałych składnikach zawartych w gotowych potrawach
do wglądu u Intendenta Szkoły.
W każdej grupie przedszkolnej dzieci mają dostęp przez cały dzień do naturalnej wody źródlanej.
Sałata lodowa.
Papryka świeża zielona.
Dżem
Herbata z cukrem i cytryną.

