Bełchatów ŻM.016.1.2019

Śniadanie I

Data

13,05,2019
poniedziałek

Bełchatów 13,05,2019

Śniadanie II

Płatki owsiane na mleku.
Angielka pszenna*
z masłem,
serkiem żółtym,
świeżymi pomidorami
malinowymi
ze szczypiorkiem
i rzodkiewką,
herbata z cytryną

Podwieczorek

Krupnik z kaszy jęczmiennej

Angielka graham*
z masłem,
pastą

(kurczak, marchew, pietruszka, seler, por,
natka, kasza jęczmienna, ziemniaki)

sok
( 100% b/c
tłoczony na
zimno)

winogron
bez pestek

Ziemniaki młode z koperkiem,
pieczony kotlet jarski
kalafiorowo-jajeczny
z koperkiem
surówka wiosenna
(pomidory, ogórki, rzodkiewka, papryka
czerwona, żółta, natka, oliwa z oliwek)

kompot

1,7

14,05,2019
wtorek

Obiad

1,3,7,9

Kasza jaglana na mleku,
Chleb zw. razowy
z żurawiną* z masłem,
szynką naturalną,
świeżą sałatą,
ogórkiem zielonym
i kiszonym, czerwoną
papryką,
herbata z cytryną

-wyrób własny-

mięsno-warzywną
(szynka b/k, cebula, zioła)
z dodatkiem
czarnych oliwek, suszonych
pomidorów i zielonego groszku,

herbata malinowa
z miodem i cytryną, kakao
1,7

Kapuśniak na młodej kapuście
z koperkiem
Wafelek b/c
jabłko,
woda
mineralna

(kurczak, marchew, pietruszka, seler, por,
natka, młoda kapusta, młode ziemniaki)

Makaron pełnoziarnisty
z gulaszem z indyka
w sosie pomidorowym
z duszonymi warzywami
(filet z indyka, papryka czerwona, żółta,
cebula, czosnek, tarte jarzyny, kukurydza,
cukinia, passata 100%)

Sernik
-wyrób własny(ser biały, jaja, cukier, mąka, laska
wanilii, mleko, masło)

świeże owoce w
plasterkach:
banan, kiwi, gruszki,
herbata miętowa z miodem
i cytryną

marchew w słupkach, kompot
1,7

15,05,2019
środa

1

Płatki pełnoziarniste
na mleku.
Angielka graham*
z masłem
pastą rybną
z białym serem i koprem,
świeżym ogórkiem
zielonym oraz papryką
czerwoną i żółtą,
herbata z cytryną
1,4,7

1,9

1,3,7

Zupa krem z białych warzyw
Kisiel
z żurawiną
(sok wiśniowy
100%, b/c,
tłoczony na zimno
mąka
ziemniaczana)

(kurczak, marchew, pietruszka, seler, por,
kalafior)

Ziemniaki młode z koperkiem,
polędwiczki wieprzowe
zapiekane w sosie porowym
z dodatkiem natki pietruszki
(polędwice wieprzowe, por, cebula, czosnek)

surówka z czerwonej kapusty
(kapusta czerwona, marchew, cebula, jabłko,
oliwa z oliwek)

Angielka pszenna*
z masłem,
jajecznica
ze szczypiorkiem,
świeże pomidory malinowe
z kiełkami rzodkiewki,
herbata żurawinowa z
miodem i cytryną.

kompot
1

1,7

1,3,

Barszcz czerwony

16,05,2019
czwartek

Koktajl
jogurtowy
bananowo
szpinakowy

Risotto
drobiowe z warzywami
z dodatkiem czarnych oliwek
i suszonych pomidorów)
(ryż, filet z kurczaka, tarte jarzyny, groszek
zielony, kukurydza, papryka czerwona)

ogórek kiszony, kompot
1,7

17,05,2019
piątek

7

Płatki ryżowe na mleku.
Angielka pszenna*
z masłem,
twarożkiem bananowym
(ser biały, banany, laska wanilii)

jabłko, gruszka
w plasterkach
herbata z cytryną

Naleśniki

(kurczak, marchew, pietruszka, seler, por,
buraki, ziemniaki, śmietana).

Makaron na mleku.
Chleb zw. i razowy
wieloziarnisty z masłem,
schabem z beczki,
świeżą sałatą, rzodkiewką
i ogórkiem kiszonym,
herbata z cytryną

1,7,9

(mąka, jaja, cukier, mleko)

z musem
z prażonych
jabłek z cynamonem
i migdałami,
herbata lipowa z miodem
i cytryna, kawa Inka
1,3,7

Angielka graham*
z masłem,
parówka z szynki

Zupa ogórkowa
(kurczak, marchew, pietruszka, seler ,por,
ogórki kiszone, śmietana)

Kiwi,
wiśnie
drylowane

Ziemniaki młode z koperkiem,
zapiekany ryba w warzywach
w sosie koperkowym
(dorsz, tarte jarzyny, śmietana)

surówka z kapusty kiszonej
(kapusta kiszona, marchew, cebula, oliwa z
oliwek)

(94% mięsa),

świeże pomidory, ogórek
zielony, rzodkiewka,
herbata z owoców leśnych
z miodem i cytryną,
Danon

kompot.
1,7

1,4,7,9

1,7

Pieczywo z piekarni POLITANICE
*Skład surowcowy:
chleb zwykły:
(mąka pszenna, mąka żytnia, woda, naturalny zakwas chlebowy fermentacja pięciofazowa), sól, drożdże,
chleb razowy z dodatkami:

(mąka razowa żytnia, woda, naturalny kwas chlebowy, sól, drożdże) +
-słonecznik
lub śliwka suszona
lub żurawina suszona
lub wieloziarnisty z nasionami ( słonecznik, dynia, siemię lniane, płatki owsiane, sezam)
Bułka pszenna
(mąka pszenna, woda, drożdże, sól),
Bułka graham
(mąka pszenna graham, woda, drożdże, sól)
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI :
MĄKA ZAWIERA GLUTEN TJ. PSZENICA, ŻYTO
W kuchni używamy naturalnych przypraw:
sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, papryka słodka, oregano, majeranek

