
Jadłospis - dieta Podstawowa

 

Poniedziałek 21.11.2022

 

Obiad Zupa z fasolki czerwonej (alergen: seler), 250ml.
Makaron z masłem, serem (alergen: gluten, jaja, laktoza), owoc, napar
owocowy 220/1szt./200ml.

 

Wtorek 22.11.2022

 

Obiad Krem z dyni (alergen: seler, gluten) 250ml.
Udko z kurczaka (alergen: gluten), ryż, surówka z kapusty białej z
koperkiem (alergen: laktoza) kompot wiśniowy. 1/2szt/150/60/200ml.

 

Środa 23.11.2022

 

Obiad Zupa pieczarkowa z makaronem (alergen: seler, gluten, jaja) 250ml.
Filet z kurczaka  (alergen: gluten, jaja, laktoza), ziemniaki (alergen: laktoza),
surówka z marchewki (alergen: laktoza), herbata owocowa
90/150/60/200ml.

 

Czwartek 24.11.2022

 

Obiad Barszcz ukraiński (alergen: laktoza, seler) 250ml.
Kluski z mięsem (alergen: jaja, gluten), polane masełkiem (alergen: laktoza),
owoc, woda z pomarańczą 210/1szt./200ml.

 

Piątek 25.11.2022

 

Obiad Zupa pomidorowa z makaronem (alergen: seler, jaja, laktoza, gluten ) 250
ml.
Kostka rybna , panierowana, (alergen: ryba, jaja, gluten), ziemniaki (alergen:
laktoza), surówka z kapusty kiszonej, kompot 1szt/ 150/ 60/ 200ml.

 

Poniedziałek 28.11.2022

 

Obiad Zupa z fasolki szparagowej, kolorowej (alergen: seler, laktoza), 250ml.
Pancakes  z kokosem (alergen: laktoza, gluten,jaja), owoc, herbata czarna z
cytryną 2szt. 1szt/ 200ml.

 

Wtorek 29.11.2022

 

Obiad Zupa szpinakowa z ryżem (alergen: seler, laktoza) 250ml.
Polędwiczki wieprzowe w sosie  (alergen: gluten), ziemniaki, warzywa
gotowane na parze, napar owocowy 60/60/150/60/200ml.

 

Środa 30.11.2022

 

Obiad Zupa jarzynowa z wkładką mięsną (alergen: seler, laktoza) 250ml.
Spaghetti (alergen: gluten, jaja), owoc, woda z cytryna 220/1szt./200ml

 

Czwartek 01.12.2022

 

Obiad Krem z marchewki  z grzankami (alergen: gluten, seler) 250ml.
Kotlet mielony z dodatkami (alergen: jaja, gluten), ziemniaki (alergen:
laktoza), buraczki gotowane, herbata owocowa 90/150/60/200ml.
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Piątek 02.12.2022

 

Obiad Zupa ryżanka (alergen: seler, laktoza) 250ml.
Ryba smażona (alergen:ryba, jaja, gluten), ziemniaki (alergen: laktoza),
surówka z ogórka kiszonego i kapusty kiszonej, mięta z cytryną
90/150/60/200ml.
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