
Jadłospis - Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach
Okres 01.02.2021 - 12.02.2021
Dieta Podstawowa
 

Data Obiad
01.02.2021

Poniedziałek
barszczyk czerwony z ziemniakami na wywarze mięsnym /seler, mleko/
ryż na mleku z masełkiem i musem cynamonowo-jabłkowym / mleko/, kompot śliwkowy, mandarynka

02.02.2021
Wtorek

zupa krem z brokułów z groszkiem ptysiowym /gluten, mleko, seler/
ziemniaki posypane koperkiem /mleko/, potrawka z kurczaka w białym sosie /gluten, mleko/, surówka z selera naciowego i jabłka z jogurtem
naturalnym, kompot truskawkowo-jabłkowy, kiwi

03.02.2021
Środa

zupa koperkowa z ryżem /mleko, seler/
ziemniaki posypane szczypiorkiem /mleko/, filet z miruny w panierce /ryba, mleko, jajko, gluten/, surówka z kiszonej kapusty, kompot śliwkowo-
gruszkowy, jabłko

04.02.2021
Czwartek

zupa ogórkowa z ziemniakami /mleko/
makaron kokardki /gluten, jajko/, pieczeń wieprzowa z szynki w sosie własnym /gluten/, sałatka z białej kapusty i marchewki, kompot
wieloowocowy, winogrona

05.02.2021
Piątek

zupa z groszku łuskanego z chlebem /gluten/
prażone z wędliną i kapustą, kompot śliwkowy, banan

08.02.2021
Poniedziałek

zupa "flaczki" z kurczaka /seler/
racuchy drożdżowe na maślance z mango /gluten, mleko, jajka/, kompot śliwkowy, mandarynka

09.02.2021
Wtorek

zupa pieczarkowa z makaronem ryżowym /gluten, mleko, seler/
ziemniaki posypane szczypiorkiem /mleko/, kotleciki z fileta indyka w panierce /gluten, mleko, jajko/, mizeria z jogurtem naturalnym /mleko/,
kompot śliwkowo-jabłkowy, winogron

10.02.2021
Środa

zupa krem z zielonego groszku z grzankami /gluten, mleko/
ryż /mleko/, filet z dorsza zapiekany w sosie śmietanowym /ryba, mleko/, bukiet warzyw, kompot truskawkowy, gruszka

11.02.2021
Czwartek

zupa fasolowa z ziemniakami /seler, mleko/
kasza z masełkiem /gluten, mleko/, gulasz wołowy /gluten/, surówka z pekińskiej kapusty z sosem czosnkowo-ziołowym, kompot gruszkowo-
jabłkowy, kiwi

12.02.2021
Piątek

rosół z grzybkiem /seler, gluten jajko/
makaron penne z kurczakiem w sosie śmietanowym /gluten, jajka, mleko/, kompot truskawkowy, banan
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