
                                                      J A D Ł O S P I S                                             

                                                      
                                                        PONIEDZIAŁEK    21.06.2021                     ALERGENY
                                              Zupa jarzynowa z ziemniakami     (250g)
                                              Kluski na parze z cukrem trzcinowym, 
                                              polane masłem    (200g)
                                              Koktajl z banana i truskawki na mleku       (200ml)                 1,3,6,7,9  
    (pocje drobiowe na wywar,  marchew, seler, por, pietruszka, kalafior, brukselka, fasola szparagowa, sos
     sojowy, mąka pszenna, jajko, mleko 2% tł., drożdże,  masło extra 82%  (mleko), cukier trzcinowy, 
     banan, truskawki świeże,  przyprawy)

                                           
                                                    WTOREK   22.06.2021
                                              Zupa z kalarepy z ziemniakami     (250g)
                                              Kluski śląskie z mięsem,  okraszone 
                                              cebulką duszoną  na maśle    (250g)
                                              Surówka z czerwonej kapusty   (130g)
                                              Kompot z czarnej porzeczki     (200ml)                                          1,3,6,7,9
   (wywar drobiowy, marchew, seler, por, pietruszka, kalarepa świeża, ziemniaki, łopatka wieprzowa, cebula,
     jajko, mąka ziemniaczana, masło extra  (mleko), musztarda (gorczyca), kapusta czerwona, jabłko
    włoszczyzna suszona ( w tym seler),  sos sojowy,  porzeczka czarna,  miód naturalny,  przyprawy) 

                                                                   ŚRODA   23.06.2021
                                               Rosół wołowo - drobiowy z makaronem   (250g)
                                               Ziemniaki młode  z koperkiem    (190g)
                                               Kotlet z kurczaka w panierce kukurydzianej   (100g)
                                               Mizeria ze śmietaną i szczypiorkiem    (120g)

                  Kompot z rabarbaru i jabłek     (200ml)                                           3,6,7,9
   (szponder wołowy, kurczak świeży, , marchew, seler, por, pietruszka korzeń i natka,  cebula,  makaron nitki 
   (pszenica, jajko),   ziemniaki młode, koperek, masło extra 82% (mleko), filet z kurczaka świeży,  mąka
    kukurydziana, jajko,  olej kujawski, ogórek świeży, śmietana kwaśna 12% (mleko), jogurt naturalny  
   (mleko), szczypiorek, rabarbar,  jabłko, miód naturalny, przyprawy)                               
                                     
                                                 CZWARTEK   24.06.2021
                                                Krupnik z kaszą jęczmienną i z zieloną pietruszką    (250g) 
                                                Bigos z młodej kapusty   (250g)
                                                Pieczywo pszenno-żytnie   (50g)
                                                Kompot wieloowocowy     (200ml)                                                       1,6,9  
   (wywar mięsny, marchew, seler, por, pietruszka korzeń i natka,  kasza jęczmienna, kapusta młoda 
    biała i kiszona,  mięso wieprzowe,  kiełbasa śląska,  boczek wędzony,  pieczarki, cebula, olej
   kujawski, konc. pomidorowy 30%,  cebula,  chleb pszenno-żytni,  mieszanka owoców leśnych,  miód 
   naturalny,  przyprawy ( w tym soja i seler)                               

    Szczegółowy wykaz alergenów, poszczególnych składników, oraz przypraw używanych
     do sporządzania  potraw jest do wglądu u intendenta szkoły.

   UWAGA !!!
   W dniu  25.06.2021 ( tj. piątek),  zgodnie z decyzją Pani Dyrektor,  nie będzie już obiadu.


