
JADŁOSPIS
6 – 10 marca

Poniedziałek 6.03.  (1032 kcal)
Śniadanie:  Chleb  graham(40g)[zawiera  gluten] z  masłem(5g)[zawiera  mleko],  ser  żółty(15g)[zawiera  mleko],  pomidor(15g),
sałata(3g), herbata z cytryną(150g). (273 kcal)
II Śniadanie: Kiwi(50g) (28 kcal)
Obiad: Zupa  grysikowa na skrzydełkach z indyka(250g)[zawiera gluten, seler], penne z sosem napoli i mięsem mielonym(240g)
[zawiera gluten], kompot(150g). (466 kcal)
Podwieczorek:  Chleb pszenny(30g)[zawiera  gluten],  masło orzechowe(10g)[zawiera  orzechy],  kakao(150g)[zawiera  mleko]
(265  kcal)

Wtorek 7.03. (1053  kcal)
Śniadanie:  Płatki  kukurydziane  na  mleku(150g)[zawiera  gluten,  mleko],  weka(30g)[zawiera  gluten] z  masłem(5g)  [zawiera
mleko], szynka wiejska(15g),  ogórek(15g), herbata żurawinowa(150g). (323 kcal)
II Śniadanie: Gruszka (50g)(27 kcal)
Obiad: Zupa ziemniaczana(250g)[zawiera seler, mleko],  kasza gryczana(80g), pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym(80g)
[zawiera gluten, mleko, jaja], bukiet warzyw gotowanych na parze(60g), kompot(150g) (531  kcal) 
Podwieczorek: Chałka(30g)[zawiera  gluten,  mleko],  masło(5g)[zawiera  mleko],  powidło  śliwkowe(10g),  herbata  owocowa(150g)
(172 kcal)

Środa 8.03. (1044 kcal)
Śniadanie:  Bułka  kajzerka(40g)[zawiera  gluten],  masło(5g)[zawiera  mleko],  kiełbasa  wieprzowa  krotoszyńska(15g),
pomidor(10g), rzodkiewka(10g), herbata owocowa/kawa zbożowa(150g)[zawiera mleko, gluten](150g). (295 kcal)
II Śniadanie: Banan(50g) (48 kcal)
Obiad:  Zupa z soczewicy czerwonej z ryżem(250g)[zawiera seler, mleko], ziemniaki puree(100g)[zawiera mleko], ryba mintaj
smażony w panierce(70g)[zawiera rybę, jaja, gluten], surówka z kapusty pekińskiej z warzywami(60g),  kompot(150g).  (529 kcal)
Podwieczorek: Budyń z musem malinowym(150g) [zawiera mleko], herbatniki(10g) [zawiera gluten] (172 kcal) 

Czwartek 9.03. (1020 kcal)
Śniadanie:  Płatki zbożowe na mleku(150g)[zawiera gluten, mleko], weka(30g)[zawiera gluten] z masłem(5g)  [zawiera mleko],
szynka gotowana(15g), sałata lodowa(3g), herbata żurawinowa(150g). (240 kcal)
II Śniadanie: Jabłko(50g)(23 kcal)
Obiad: Rosół  z  makaronem(250g)[zawiera  seler,  gluten],  ziemniaki(100g)[zawiera  mleko], filet  drobiowy  panierowany(70g)
[zawiera jaja, gluten, mleko], marchewka  zasmażana(60g)[zawiera gluten],  kompot(150g). (549 kcal)
Podwieczorek: Kisiel z tartym jabłkiem(150g), pałki kukurydziane(10g)(208  kcal)

Piątek 10.03. (986  kcal)
Śniadanie: Chleb graham (40g)[zawiera gluten] z masłem(5g)[zawiera mleko], pasta z jaj ze szczypiorkiem(25g)[zawiera  jaja,
mleko],  rzodkiewka(10g), herbata z dzikiej róży/kakao(150g)[zawiera mleko]. (307 kcal)
II Śniadanie: Melon(50g)(18 kcal)
Obiad:  Barszcz biały z ziemniakami(250g)[zawiera seler, gluten, mleko],  pierogi ukraińskie z cebulką(180g)[zawiera jaja,
gluten, mleko], jabłko(50g), kompot(150g). (507 kcal)
Podwieczorek:  Koktajl  truskawkowy  na  maślance(150g)[zawiera  mleko],  kruche  herbatniki o  smaku  czekoladowym(20g)
[zawiera gluten, mleko]. (153 kcal)

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


