JADŁOSPIS
Poniedziałek 04.09.2017
Śniadanie I:8.30
Śniadanie II: 11.30
Obiad : 13.30

Wtorek 05.09.2017
Śniadanie I:8.30
Śniadanie II: 11.30
Obiad : 13.30

Środa 06.09.2017
Śniadanie I: 8.30
Śniadanie II:11.30
Obiad : 13.30

Kakao naturalne, chleb ciemny z ziarnami i bułki pszenne z masłem,
Pasztetem drobiowym, zieleniną ,powidłami, jabłka (M,Z,)
Kisiel cytrynowy z borówkami, chrupki kukurydziane herbata z dzikiej róży
Zupa kalafiorowa z warzywami i ziołami(SE)
Kluseczki domowe z zapiekana wędliną, surówka z kiszonej kapusty (M,Z)
woda z sokiem z czarnej porzeczki.
Kawa zbożowa pieczywo żytnie ,bułki z ziarnami ,masłem ,pomidorkiem
Szczypiorkiem, szynką gotowaną, sałata, śliwki, ziarna dyni(M.Z)
Koktail brzoskwiniowy z naturalnego jogurt, herbata jeżynowa,
Zupa z kalarepy z warzywami i ziołami (SE)
Ziemniaki ,pulpety gotowane w sosie koperkowym ,surówka z buraczków
woda z sokiem żurawinowym.
Zupa mleczna z płatkami owsianymi i rodzynkami, pieczywo żytnie
chleb ciemny z ziarnami, masłem ,dżemem z czarnej porzeczki
herbata miętowa z cytryną, kiwi ( M,Z)
Budyń waniliowy z gruszkami, herbata owocowa(M)
Zupa z włoskiej kapusty z warzywami i ziołami (SE)
Ziemniaki z koperkiem ,leczo z cukinii z wędliną. woda z sokiem jabłkowym
.

Czwartek 07.09.2017
Śniadanie I: 8.30
Śniadanie II:11.30
Obiad : 13.30
Piątek 08.09 .2017
Śniadanie I :8.30
Śniadanie II ;11,30
Obiad:13.30

Mleko, chleb z ziarnem, bułki masłem, komponowanie kanapek,szynka drobiowa
Ser żółty ,pasta z cieciorki ,sałata, papryka czerwona, ,(M,Z)
Ptasie mleczko z malinami, herbata z dzikiej róży (M)
Rosolnik z kaszką manną z warzywami i lubczykiem (SE)
Ryż, potrawka z kurczaka, marchewka próżona z migdałami
woda z sokiem owocowym
Kawa zbożowa, pieczywo z ziarnem, masłem, jajecznica ze szczypiorkiem
I suszonymi pomidorami, jabłko ( M, Z)
Pieczywo własnego wypieku z owocem, herbata malinowa
Krupnik z ziołami i warzywami,(SE)
Pierogi leniwe z masłem, banany, woda z sokiem pomarańczowym

Do przygotowania posiłków używane są produkty firmy
Sante oraz Plony Natury
DO SŁODZENIA UŻYWA SIĘ MIODU I CUKRU TRZCINOWEGO I SYROPU
I SYROPU KLONOWEGO
Napój lub woda podawane są dodatkowo o godz. 10ºº i 15ºº.
Kanapki około godz.16

