
Ryba panierowana, dufinki, surówka z kiszonej kapusty
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Lasagne z mięsem oraz sosem beszamel
mąka pszenna, jajka, mleko

Bułki na parze z sosem jogurtowo owocowym, banan
mąka pszenna, jajka, mleko

Pieczeń z indyka, ziemniaki, buraczki czerwone z jabłkiem
mąka pszenna, jajka, mleko

Fileciki w cieście paryskim, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej
mąka pszenna, jajka, mleko

Kotlet jajeczny, ziemniaki, mix warzyw na parze
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Spaghetti z sosem mięsno warzywnym, jabłko
mąka pszenna, jajka, mleko

Pierogi z serem, galaretka owocowa
mąka pszenna, jajka, mleko

Krokiety z pieczarkami i serem żółtym (klasy 1-3 z mięsem)
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Ryż pieczony z pieczonymi jabłkami i cynamonem, jogurt
mąka pszenna, jajka, mleko

Ryba miruna, ziemniaki, mix warzyw na parze
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Placki ziemniaczane z sosem śmietanowym na zimno, mandarynka
mąka pszenna, jajka, mleko

Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Naleśniki z dżemem owocowym, banan
mąka pszenna, jajka, mleko

Szaszłyk drobiowy, zapiekane ziemniaki, kalafior w bułce tartej
mąka pszenna, jajka, mleko

Jajko sadzone, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej i pomidora
mąka pszenna, jajka, mleko

Devolay, ziemniaki, surówka z marchewki i jabłka
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

Makaron kokardki z szynką, brokułami i sosem serowym
mąka pszenna, jajka, mleko

Pulpeciki w sosie koperkowym, ziemniaczki, sałatka Colesław 
mąka pszenna, jajka, mleko

Ser zapiekany w panierce, ziemniaki, mix warzyw
bułka tarta, mąka pszenna, jajka, mleko

                                          od 1.02 do 1.02
01.02 Piątek

11.02 Poniedziałek

                                          od 4.02 do 08.02
04.02 Poniedziałek

05.02 Wtorek

06.02 Środa

07.02 Czwartek

08.02

* W jadłospisie wyróżniono składniki które są przyczyną alergii lub nietolerancji np: gluten seler orzechy ryby jajko itp..
Wszystkie alergeny są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr1169/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

z dnia 25.10.2011 w załączniku Nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie.

Piątek

                                          od 11.02 do 15.02

19.02 Wtorek

12.02 Wtorek

13.02 Środa

14.02 Czwartek

15.02 Piątek

                                          od 18.02 do 22.02
18.02 Poniedziałek

28.02 Czwartek

20.02 Środa

21.02 Czwartek

22.02 Piątek

                                          od 25.02 do 28.02
25.02 Poniedziałek

26.02 Wtorek

27.02 Środa


