
Poniedziałek
27.05.2019

Krupnik ryżowy Racuchy z bitą śmietaną ,
sałatka owocowa, 
kompot owocowy

ALERGENY 1/9/ 1/7/3

Wtorek
28.05.2019

Zupa koperkowa Spaghetti bolognese, 
kompot z jabłek

ALERGENY 1/7/9/ 1/7/3

Środa
29.05.2019

Zupa z botwinki Gulasz mięsny, kluski śląskie,
buraczki czerwone, 

kompot owocowy
ALERGENY 1/7/9 1/3/7

Czwartek
30.05.2019

Zupa jarzynowa Potrawka drobiowa, ryż na
sypko, marchew z groszkiem,

kompot z jabłek
ALERGENY 1/7/9 1/7/

Piątek
31.05.2019

Zupa pieczarkowa Placki ziemniaczane, jogurt
naturalny, kompot owocowy

ALERGENY 1/7/9 1/3/7

Poniedziałek
03.06.2019

Zupa z soczewicy Makaron z serem i sosem
owocowym, kompot z jabłek

ALERGENY 1/9 1/7/3

Wtorek
04.06.2019

Zupa z kiszonej kapusty Pulpety w sosie koperkowym,
ziemniaki, kapusta młoda

zasmażana, kompot owocowy
ALERGENY 1/9/ 1/3/7

Środa
05.06.2019

Zupa grochowa Szynka duszona, mix kasz,
sałata, kompot z jabłek

ERGENY 1/9 1/7

Czwartek
06.06.2019

Zupa brokułowa Makaron z pieczarkami i
szynką, kompot owocowy

ALERGENY 1/7/9 1/7/3

Piątek
07.06.2019

Zupa z zielonego groszku Pierogi z farszem brokułowo-
serowym, kompot z jabłek

ALERGENY 1/7/9/ 1/3/7

ALERGENY – KOLOR CZERWNY WG ZAŁĄCZNIKA II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) NR 1169/2011 z dnia 
25.11.2011w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ,  zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
 nr 608/2004
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