
JADŁOSPIS MAJ 2021

04,05,2021 – Wtorek

Zupa wielowarzywna (seler,nabiał)

Pierogi z serem, masłem i cukrem, banan, kompot z aronii (gluten,nabiał,jaja)

05,05,2021 – Środa

Zupa koperkowa z zacierką (seler,nabiał,gluten)

Kotlet schabowy, ziemniaki, sałatka z białej kapusty, kompot wiśniowy

(gluten,jaja)

06,05,2021 – Czwartek

Barszcz zabielany z ziemniakami (seler,nabiał)

Filet z kurczaka w sosie śmietanowym, ryż na sypko, brokuły z wody, kompot

agrestowy (gluten,nabiał)

07,05,2021 – Piątek

Krupnik (glute,seler)

Jajko sadzone, ziemniaki, marchew oprószana, kompot wieloowocowy

(jaja,nabiał,gluten)

10,05,2021 – Poniedziałek

Zupa kalafiorowa z kaszą manną (seler)

Spaghetti z sosem bolońskim, kompot śliwkowy (gluten)



11,05,2021 – Wtorek

Rosół z makaronem (seler,gluten,jaja)

Eskalopki z kurczaka, ziemniaki, sałata lodowa z jogurtem, kompot porzeczkowy

(jaja,gluten,nabił)

12,05,2021 – Środa

Barszcz ukraiński (seler,gluten,nabiał)

Gulasz z łopatki wp., kasza jęczmienna, ogórek kiszony, kompot wiśniowy

(gluten)

13,05,2021 – Czwartek

Zupa ryżowa (seler)

Mintaj z pieca, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, kompot wieloowocowy

(ryba,gluten)

14,05,2021 – Piątek

Żurek z jajkiem (seler,nabiał,gluten,jaja)

Naleśniki z serem , owoc, woda z cytryną (gluten,jaja,nabiał)

Składniki potraw do wglądu u intendentki.

17,05,2021 – Poniedziałek

Zupa pomidorowa z ryżem (seler,nabiał)

Pieczeń rzymska, ziemniaki, kapusta duszona z koperkiem, kompot z aronii

(jaja,gluten)



18,05,2021 – Wtorek

Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym (seler,nabiał,gluten,jaja)

Potrawka z kurczaka, ryż, surówka z marchwi i jabłka, kompot agrestowy

(gluten,nabiał)

19,05,2021 – Środa

Zupa pieczarkowa z makaronem (seler,nabiał,jaja,gluten)

Placki ziemniaczane z śmietaną, kompot wiśniowy (jaja,gluten,nabiał)

20,05,2021 – Czwartek

Kapuśniak (seler)

Makaron z serem, owoc, kompot porzeczkowy (gluten,nabiał)

21,05,2021 – Piątek

Zupa koperkowa z zacierką (seler,gluten,jaja,nabiał)

Paluszki rybne, ziemniaki, surówka „colesław”, kompot wieloowocowy

(ryba,gluten,jaja)

24,05,2021 – Poniedziałek

Zupa ogórkowa z ziemniakami (seler,nabiał)

Gołąbki bez zawijania, sos pomidorowy, kompot agrestowy (gluten,nabiał)



25,05,2021 – Wtorek

Zupa cebulowa z grzankami (seler.nabiał,gluten)

Filet z kurczaka panierowany, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, kompot z

aronii (jaja,gluten)

26,05,2021 – Środa

Zupa grochowa z kiełbasą (gluten)

Kluski na parze z sosem truskawkowym, woda z cytryną

27,05,2021 – Czwartek

Zupa ryżowa (seler)

Pieczeń z łopatki wp, kluski śląskie, sałatka z czerwonej kapusty, kompot

wieloowocowy (jaja,gluten)

28,05,2021 – Piątek

Zupa jarzynowa (seler,nabiał)

Paluszki rybne, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, kompot wiśniowy

(ryba,jaja,gluten)

Składniki potraw do wglądu u intendentki.


