
                          Jadłospis
30.01-03.03.2022 r.

30.01-03.02.2023 06-10.02.2023 27.02-03.03.2023

30.01.2023 06.02.2023 27.02.2023

Barszcz biały z jajkiem (1,2,3,4) Zupa barszcz ukraiński (1,2,3) Zupa z zielonego groszku (1,2,3)

Kopytka z sosem mięsnym (2) Łazanki z mięsem i kapustą (2) Spagetti bolognese (2)

Surówka z buraczków owoc owoc

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

31.01.2023 07.02.2023 28.02.2023

Zupa brokułowa (1,2,3) Zupa z zielonego groszku (1,2,3) Żurek z kiełbasą (1,2,3)

Filet z piersi kurczaka (2,3,4), ziemniaki Kotlet mielony (2,4), ziemniaki Pierogi ruskie (2,3,4)

Surówka z kapusty pekińskiej (3) Sałata ze śmietaną (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

01.02.2023 08.02.2023 01.03.2023

Zupa fasolowa (1,2) Zupa ziemniaczana (1,2) Zupa brokułowa (1,2,3)

Makaron z jogurtem truskawkowym (2,3) Potrawka azjatycka (2), ryż paraboliczny Udzik kurczaka pieczony, ziemniaki

owoc owoc Surówka z marchchwi i jabłka (3)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

02.02.2023 09.02.2023 02.03.2023

Rosół (1,2) Zupa fasolowy duet (1,2) Zupa szparagowa z migdałami (1,2,3)

Kotlet pożarski (2,4), ziemniaki Pieczeń ze schabu z sosem własnym (2), ziemniaki Gołąbki z sosem pomidorowym (2,3), ziemniaki

Marchewka zasmażana z groszkiem (2) Surówka z selera, jabłka i orzechów (1,3,8)

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy

03.02.2023 10.02.2023 03.03.2023

Zupa kalafiorowa (1,2,3) Zupa kukurydziano- dyniowa (1,2,3) Zupa grochowa (1,2,3)

Pierogi ze szpinakiem (2,3,4) Filet rybny panierowany w sezamie (2,4,5,6), ziemniaki Ryż z jogurtem truskawkowym (3)

Surówka z kapusty kiszonej owoc

Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy Kompot wieloowocowy
ALERGENY:

1 - SELER 4 - JAJKO

2 - GLUTEN 5 - RYBA
3 - BIAŁKO MLEKA 6 - SEZAM

Na etykietach stosowanych przypraw i ziół zawarte są informacje o wykorzystywaniu na terenie zakładu                                                                                                                                                                                                                                                           
produkcyjnego zbóż zawierających gluten, mleko, jaja, soję, seler, gorczycę i sezam.
Informacje o szczegółowym składzie poszczególnych potraw znajdują się u intendenta.
Intendent zastrzega sobie prawo do modyfikacji jadłospisu, z przyczyn niezależnych.
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