
JADŁOSPIS
13 – 17 marca

Poniedziałek 1  3  .  03  .  (992 kcal)
Śniadanie:  Chleb  pszenny(40g)[zawiera  gluten],  masło(5g)[zawiera  mleko],  szynka  z  indyka(15g),  pomidor(15g),
papryka(10g), herbata owocowa/kakao(150g) [zawiera mleko]. (288 kcal)
II Śniadanie: Gruszka(50g) (27 kcal)
Obiad: Krupnik z kaszą jęczmienną(250g)[zawiera seler, gluten], ryż z prażonymi jabłkami polany musem z owoców leśnych
na jogurcie(230g)[zawiera mleko], kompot(150g). (524 kcal)
Podwieczorek:  Chałka(30g)[zawiera  gluten,  mleko],  masło(5g)[zawiera  mleko],  dżem  brzoskwiniowy  niskosłodzony(10g),
herbata z dzikiej róży(150g). (153 kcal)

Wtorek 14.03.  (1012 kcal)
Śniadanie:  Musli  na  mleku(150g)[zawiera  mleko,  gluten],  weka(30g)[zawiera  gluten] z  masłem(5g)  [zawiera  mleko],
polędwica sopocka(15g),  pomidor(15g), herbata żurawinowa(150g). (310 kcal)
II Śniadanie: Kiwi(50g) (28 kcal)
Obiad: Zupa  pieczarkowa  z  łazankami(250g)[zawiera  seler,  gluten,  mleko],  shrekowe  kopytka  z  serem  białym  polane
masełkiem na słodko(180g)[zawiera jaja, gluten, mleko], jabłko(30g),  kompot(150g). (491 kcal)
Podwieczorek: Jogurt naturalny z truskawkami i granolą czekoladową(160g)[zawiera mleko, gluten]. (183 kcal)

Środa  15.03. (1012 kcal)
Śniadanie:  Chleb  graham(40g)[zawiera  gluten] z  masłem(5g)  [zawiera  mleko],  szynka  wieprzowa(15g),  sałata(3g),
ogórek(15g), herbata owocowa/kawa zbożowa(150g)[zawiera mleko, gluten]. (279 kcal)
II Śniadanie: Mandarynka(50g) (21kcal)
Obiad: Zupa pomidorowa z zacierką(250g)[zawiera gluten, mleko, jaja, seler], kasza jaglana(80g), filet drobiowy duszony w
sosie własnym(80g)[zawiera mleko, gluten], marchewka baby gotowana na parze(60g), kompot (150g) (526  kcal)
Podwieczorek: Ciasto drożdżowe(60g)[zawiera gluten, jaja, mleko], masło(5g)[zawiera mleko], herbata owocowa(150g) (186
kcal)

Czwartek  1  6  .  03  . (1047  kcal)
Śniadanie:  Chleb  słonecznikowy(40g)[zawiera  gluten],  masło(5g)[zawiera  mleko],  dietetyczna  pasta  jajeczna  z  serkiem
wiejskim i szczypiorkiem(25g)[zawiera jaja, mleko], pomidor(15g), herbata z cytryną/kakao(150g)[zawiera mleko]. (304 kcal)
II Śniadanie: Winogrono(50g) (35 kcal)
Obiad:  Zupa koperkowo-kalafiorowa z ziemniakami(250g)[zawiera seler,  mleko],  pierogi  z  farszem mięsnym z dodatkiem
słodkiej kapusty z cebulką(160g)[zawiera gluten, jaja], kompot(150g) (558  kcal)
Podwieczorek:  Bułka  kajzerka(30g)[zawiera  gluten],  masło(5g)[zawiera  mleko],  serek  waniliowy(15g)[zawiera  mleko],
herbata owocowa(150g). (150  kcal)

Piątek 17.03. (1088 kcal)
Śniadanie: Chleb pszenno-żytni(40g) [zawiera gluten], masło(5g)[zawiera mleko], twarożek z jogurtem, rzodkiewką papryką i
ogórkiem(35g)[zawiera  mleko], herbata z dzikiej róży(150g). (283 kcal)
 II Śniadanie: Banan(50g) (48 kcal)
Obiad: Zupa fasolowa z ryżem(250g)[zawiera seler, gluten], ziemniaki puree(100g)[zawiera mleko], paluszki rybne z fileta z
mintaja  pieczone(70g) [zawiera  rybę,  jaja,  gluten],  surówka  z  marchewki,  jabłka  i  selera(70g)[zawiera  seler,  mleko],
kompot(150g) (547 kcal)
Podwieczorek:  Gofry(40g)[zawiera gluten,  mleko,  jaja],  koktajl  z owoców leśnych na jogurcie(150g)[zawiera mleko].(210
kcal)

                                                 Na 150g kompotu przypada nie więcej niż 5g cukru.


