24.05.2021
Śniadanie
Chleb pszenno-żytni (1)
Masło(7)
Kiełbasa żywiecka
(1,9,10,11)
Ogórek kiszony
Papryka
Pomidor
Ogórek zielony
Sałata
Szczypiorek
Kawa Inka ( 7 )

Obiad
Spaghetti bolognese
(1,3,7)
Kompot wieloowocowy
Deser
Budyń czekoladowy ( 7 )
13:50 Ogórkowa ( 1, 7, 9 )

25.05.2021
Śniadanie
Chleb słonecznikowy (1)
Masło(7)
Polędwica sopocka (1,9,10,11)
Sałata
Papryka czerwona
Pomidor
Szczypiorek
Rzodkiewka
Herbata z cytryną

Obiad
Kotleciki „ Hryczanki „ z kaszy
gryczanej z sosem
( 1, 3, )
Surówka z kapusty pekińskiej,
z kukurydzą, papryka
czerwoną, prażonym
słonecznikiem i oliwą

26.05.2021
Śniadanie
Chleb wiejski z makiem (1)
Zupa mleczna – płatki owsiane z
bakaliami ( 7 )
Szynka gotowana (1,9,10,11)
Sałata
Masło (7)
Ogórek kiszony
Szczypiorek
Rzodkiewka
Papryka czerwona
Herbata owocowa z marakują

Obiad
Bitki drobiowe duszone w sosie
własnym ( 1, 9 )
Kopytka ( 1, 3, 7)
Surówka z młodej kapusty,
marchewki i natką pietruszki

27.05.2021
Śniadanie
Tartinki - mini kanapeczki z
bagietki pszennej (1)
Pasztet warzywno – mięsny
własnego wyrobu ( 3, 9 )
Serek śmietankowy (7)
Rzodkiewka
Ogórek zielony
Papryka czerwona
Koperek
Szynka drobiowa (1,9,10,11)
Pomidorki koktajlowe
Kakao (7)

Obiad
Pizza margherita z sosem
pomidorowym i bazylią
( 1, 3, 7)
Kompot wieloowocowy

Kompot wieloowocowy
Deser
Deser z granolą i malinami
( własnej produkcji)

13:50 Barszcz biały z jajkiem
(1,3,7,9)

Kompot wieloowocowy

Deser
Ciasto drożdżowe ze śliwkami i
kruszonką ( 1, 3, 7 )
13:50 Zupa z soi
( 1, 7, 9 )

Deser
Mus owocowy trójkolorowy
własnej produkcji: ( ananas,
banany, jabłko, truskawka )

13:50 Gulaszowa
( 1, 9 )

28.05.2021
Śniadanie
Chleb słonecznikowy (1)
Masło (7)
Jajecznica (3)
Szczypiorek
Pasta z twarożku (4)
Pomidorki koktajlowe
Papryka
Pomidor
Ogórek zielony
Sałata
Herbata z cytryną

Obiad
Filet rybny panierowany
( 1, 3, 4, 7 )
Ziemniaki z koperkiem
Sałata ze śmietaną
( 7)
Sok wieloowocowy
Deser
Koktajl truskawkowy (7)
13:50 Botwinka
( 1, 7, 9 )

W związku z załącznikiem II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. informujemy, że w
produktach wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci, znajdują się substancje mogące powodować alergie lub reakcje
nietolerancji pokarmowej.
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zboża zawierające gluten, tj. m.in.: pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz
Skorupiaki i produkty pochodne
Jaja i produkty pochodne
Ryby i produkty pochodne
Orzeszki ziemne(arachidowe) i produkty pochodne
Soja i produkty pochodne
Mleko i produkty pochodne
Orzechy, tj. migdały, orzechy: laskowe, włoskie, nerkowca; pistacje
Seler i produkty pochodne
Gorczyca i produkty pochodne
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Dwutlenek siarki
Łubin
Mięczaki

W związku z powyższym w jadłospisie przy poszczególnym daniu lub produkcie zostały podane cyfry, które oznaczają jakie alergeny mogą
wystąpić w przygotowywanych posiłkach.
Informujemy, że firma która dostarcza nam pieczywo, zastrzega że wszystkie wypiekane przez nią produkty mogą zawierać śladowe ilości jaj
i produktów pochodnych, mleka i produktów pochodnych, sezamu, soi, migdałów, orzechów włoskich, laskowych, arachidowych, ziemnych lub
pistacji.

