09.09-13.09.2019

II śniadanie

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Stół szwedzki do wyboru:
Pieczywo1(pszenne, bułki z pestkami słonecznika
razowe), Masło7 Wędliny(drobiowa), ,
warzywa(papryka pomidorki, ogórki zielone),
owoce(banany, jabłko),
Mleko i przetwory mleczne(jogurty naturalne )7,
napoje,
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1,7, owoce suszone.
Konfitury(niskosłodzone) i miód
Stół szwedzki do wyboru:
Pieczywo(żytnie, pszenne, razowe1), Masło
7Wędliny(schab wieprzowy), Sery żółte7,
warzywa(ogórki zielone, pomidory, rzodkiewka
,papryka kolorowa), owoce,
Mleko i przetwory mleczne(serki waniliowe)7, napoje,
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1,7, owoce suszone.
Konfitury (niskosłodzone)i miód
Stół szwedzki do wyboru:
Pieczywo(razowe, tostowe pełnoziarniste)1, Masło
7Wędliny(drobiowa gotowana) parówki na gorąco7,
Ser mozzarella7, warzywa(pomidorki cherry, ogórki
kiszone, rzodkiewka sałata zielona),
owoce(pomarańcza, jabłko, banan, winogrono),
Kawa z mlekiem1,7, przetwory mleczne(jogurty
owocowe)7, napoje(herbata, mleko)
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1,7, owoce
suszone(morele, rodzynki,żurawina).
Konfitury(niskosłodzone) i miód

‘ Talerz
chrupiących
owoców i warzyw
’

obiad

I podwieczorek

II podwieczorek

Krupnik z bulgur,
Makaron pełnoziarnisty
1z krewetkami w sosie
pomidorowym2,14,
czulent warzywny,
Świeże warzywa

Warzywa( marchewka,
ogórek pomidorki),
banan, jabłko
Jogurt naturalny 3z
owocami suszonymi,
chałka

Mix kolorowych kanapek
z masłem
1,7wędlina(drobiowa),
serem(mozzarella)3,
konfiturami,
warzywami(rzodkiewka,
sałata lodowa)
Herbata owocowa

Krem z zielonego
groszku , Kotlet
drobiowy, ziemniaki
Risotto( cukinia papryka
i marchewką),
Mix sałat z warzywami

Pieczywo mieszane
(pszenno żytnie) z
masłem1,7, wędlina
drobiowa, pasztet
warzywny, twarożek ze
szczypiorkiem, warzywa
świeże

Zupa z soczewicy i
natką pietruszki
Potrawka z indyka ,
Kasza jaglana,
pieczona papryka z
ziołami
Mix warzyw świeżych

Ciasto
marchewkowe1,3,7,
warzywa( papryka,
ogórek zielony,
kalarepa, rzodkiewka)

Koktajl owocowy7, chrupki
kukurydziane

Pełnoziarniste tosty z
mozzarella1,7, Warzywa
świeże, sałatka z rukoli i
ciecierzycy

09.09-13.09.2019

Czwartek

Piątek

Stół szwedzki do wyboru:
Pieczywo(żytnie, pszenne, razowe)1, Masło
7Wędliny(schab wieprzowy), Sery żółte7,
warzywa(ogórki zielone, pomidory, rzodkiewka
,papryka kolorowa), owoce,
Mleko i przetwory mleczne(serki waniliowe)7, napoje,
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1,7, owoce suszone.
Konfitury (niskosłodzone)i miód

Stół szwedzki do wyboru:
Pieczywo pełnoziarniste1, Masło 7Wędliny drobiowa,
Ser żółty7, warzywa( papryka, seler naciowy,
pomidory), owoce,
Mleko i przetwory mleczne( jogurt owocowy, serek
homogenizowany)7, napoje,
Płatki śniadaniowe( pełnoziarniste kukurydziane)1,7,
owoce suszone.
Konfitury(niskosłodzone) i miód

Szczawiowa z
ziemniakami,
Medalion drobiowy,
kasza kuskus1,
2Kotlet jajeczny3
Marchewka gotowana,
świeże warzywa

Krem z dyni
Pieczony filet halibuta,
ziemniaki gotowane z
koprem, cukinia
faszerowana, surówka z
kapusty białej

Budyń czekoladowy7,
suchary bez cukru1,
jabłko

Jogurt z owocami
posypany
granolą(żurawina,
rodzynki, pestki dyni,
maliny)1,7, warzywa,
bułka drożdżowa z
owocami7

Mix kolorowych kanapek
z masłem
1,7wędlina(drobiowa),
serem(ricotta)7,
konfiturami,
warzywami(ogórek zielony,
pomidory, sałata lodowa)
Herbata owocowa

Mix kolorowych kanapek z
masłem
1,7wędlina(wieprzowa),
serem mozzarella7,
konfiturami,
warzywami(pomidorki,
ogórek zielony, papryka)
Herbata owocowa

OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 6. SOJA; 7. MLEKO; 8.
ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI.

