
02.11 –
04.11.2022

DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD KOLACJA

ŚRODA
02.11.2022

Szynka Tyrolska - laktoza,
błonnik pszenny, białko
sojowe
Masło- białko mleka
Chleb pszenno-żytni - gluten
pszenno-żytni , Bułka
grahamka– gluten
pszenno-żytni, ogórek zielony
Herbata z cytryną

683,70 kcal

Szynka Tyrolska - laktoza,
błonnik pszenny, białko
sojowe
Masło- białko mleka
Bułka kajzerka – gluten
pszenny, ogórek zielony

327,50 kcal

Zupa jarzynowa z ziemniakami, zabielana –
seler, białko mleka
Makaron pszenny świderki - gluten pszenny
Gulasz wieprzowy – gluten pszenny
Surówka z marchewki i selera z jogurtem –
białko mleka
Woda z cytryną
Jabłko

1092,85 kcal

Kiełbasa krakowska podsuszana
- błonnik  pszenny, białko
sojowe, laktoza
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni
Masło- białko mleka
Pomidor, papryka żółta
Miód
Herbata z cytryną

652,70 kcal

CZWARTEK
03.11.2022

Parówki wieprzowe mediolanki
- białko mleka, błonnik
pszenny
Masło-białko mleka
Bułka grahamka– gluten
pszenno-żytni
pomidor, ketchup
Herbata z cytryną

662,90 kcal

Paprykarz wegański z kaszą
jaglaną - seler
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni-
gluten pszenno-żytni
Papryka żółta

248,75 kcal

Zupa ryżowa z warzywami, natka pietruszki-
seler
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym –
białko mleka
Udko z kurczaka pieczone - białko mleka
Buraki z chrzanem
Kompot wieloowocowy
Kiwi

1090,04 kcal

Pasztet pieczony drobiowy-
laktoza, białko sojowe, błonnik
pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni- gluten
pszenno-żytni
Serek topiony – białko mleka
Papryka żółta, pomidor
Herbata z cytryną

643,15 kcal



PIĄTEK
04.11.2022

Ser żółty Gouda– białko mleka
Masło-białko mleka
Bułka okrągła – gluten
pszenny,
Pomidor
Kakao z mlekiem 2 % - białko
mleka

696,36 kcal

Kiełbasa krakowska
podsuszana - błonnik
pszenny, białko sojowe,
laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni –
gluten pszenno-żytni
Papryka żółta

263,65 kcal

Kapuśniak z kapusty kiszonej, warzyw, mięsa i
kiełbasy z ziemniakami - seler, błonnik
pszenny, laktoza, białko sojowe
Placki ziemniaczane – gluten pszenny,
białko mleka, jaja
Sos pieczarkowy – gluten pszenny, białko
mleka
Herbata z cytryną
Mandarynka

1080,69 kcal

Ziemniakipikawa z mlekiem

1. Alergeny są oznaczone zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r
2. Dokładny wykaz składników poszczególnych potraw znajduje się do wglądu w sekretariacie ośrodka. Lokalizacja ul. Spadochroniarzy 1 i ul Szopkarzy

UWAGI: /DIETA BEZGLUTENOWA/ MAKARON BEZGLUTENOWY, KASZA JAGLANA,  /DIETA BEZ LAKTOZY/ ZUPA BEZ ŚMIETANY, SURÓWKA BEZ ŚMIETANY LUB JOGURTU

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych !


