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Data Śrii-ada-ńiJć.,` Obiad                              ® podwieczorekGrahamkaSkładniki:Maka Dszeme

Poniedzia Pieczywo pelnoziarniste Składniki : Kapuśniak mazurski
Iek Maka Dszema tvo 750. maka żvtnia, Składniki : ziemniaki żeberka
27.09.21 mria iazowa tvo 2000, naturalnyŻrinizakwas,drożdże,woda,sól , wieprzowe, marchew, pietruszka,por,±g±ąkapszema, tvD 500. maka grahamowa

riri, drożdże, woda,
olej słonecznikowy może zawieraćsłonecznik,siemięlniane,mak, koncentrat pomidorowy, olej sól , olej słonecznikow

rzepkowy, natka pietruszki, sól słonecznik, sezam. płatFi
sezam sól z masłem, Składniki: Pierogi z serem i slodką owsiane z maslem,Składniki:śmietanką„

śmietanka. .iajkiem,  rzodkiewką, śmietanką
szczypiorkiemKawazbożowa na m]eku Składniki: maka Dszenna. iaia. ser salatą, polędwicą

białv oółtłust+` śmietanka kulturv Składniki: mięso

Składniki: mleko, cukier, i eczmieńł bakterii mlekowch wieprzowe, , sólLskrobia4

żx±cykoria, burak cukrori Kompot z owocówSkładniki;czarnaporzeczka, ziemniaczana, izolat białkasojowego,przyprawyiich

rabarbar, truskawki, aronia, ekstrakty, substancj a
wiśnia j abłko, cukier®® konser"j ąca, możezawierać:mleko.gluten.iaiaigorczvcę,pomidoremHerbatazcytrynąSkładniki:herbataczarna,cukier,ęym

Wtorek Zupa mleczna z makaronem Krupnik z kaszą ięczmienną Serek bananowy
28.09.21 Składniki: mleko, cukier, mą!Śą z Składniki:  żeberka wieprzowe, Składniki: Ęffl

Dszenicv zwvczainei. maka z marchew, pietruszka, por, §ę±ęŁ śmietanka, cukier, białka-oszenicv durum. iaia. kurkuma, sól
kasza ieczmienna natka mleka, aromat, kultury

Fieczywo pełnoziarniste Składniki : pietruszki, sól bakterii mlekowvch

Maka Dszenna tw 750. maka żvtnia, Nuugetsy z fileta indyka,
mria iazowa tvD 2000, natualny Składniki : filet z kurczkaJąją
żrini zakwas, drożdże, woda, sól , maka Dszema. płatki
olej słonecznikowy może zawierać kukurydziane_olej rzepakowy
słonecznik, siemię lniane, mak, ziemniaki, kalafior,  fasolka
sezam sól z maslem, Składniki: szparagowa
śmietanką, dżemem, Składniki : Kompot z owoców Składniki;
wiśnie, truskawki lub brzoskwinie, czama porzeczka, rabarbar,
cukier, pektyny, guma guar, kwas truskawki, aronia, wiśnia j abłko,
CytrynowyJablko cukier

Środa Pieczywo pelnoziarniste Zupa selerowa z ziemniakami Sliwki
29.09.21 Składniki:  Maka oszenna tvD 750. Składniki : marchew, pietruszka,

maka żvtnia, riaka razowa tvD 2000, por,±ziemiaki,mŁa
naturalny żvtni zakwas, drożdże, Pszępia,śmietana.kulturv
woda, sól , olej słonecznikowy może bakterii mlekowvch, olej
zawierać słonecznik, siemię lniane, rzepakowy, natka pietruszki, sól
mak, sezam sól z maslem, Składniki: Gulasz wiepizowy, Składniki:
śmietanką, serem żóltym, Składnikii szynka wieprzowa, marchew,
mleko, sól, stabilizator, kultury pietruszka,por,±mąŁa
bakterii mlekowvch paprykąKakao p§zę±±±±ą, śmietana kulturv bakteriimlekowvchkoncentrat

Składniki: mleko, cukier, kakao o pomidorowy, olej rzepakowy,
obniżonej zawartości tłuszczu, może natka pietruszki kasza gryczana,
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zawierać soie` mleko. gluten buraczki duszone Składniki :buakiczerwone,makaDszenna.masłosólKompotzowocówSkładniki;czamaporzeczka,truskawki,aronia,wiśniajabłko,cukier

Czwartek Owsianka na mleku z rodzynkami Zupa pomidorowa z Jogurt z ziarnam]
30.09.21 Składniki: m!ę!§g, płatki owsiane, makaronem Składniki: mleko

cukier rodzynki sułtanki Składniki :  marchew, pietruszka, Dastervzowme. żywe
konserwowane dwutlenkiem siarki por, ± mąka _oszema, kultury bakterii
Pieczywo pełnoziarniste Składniki : śmietana kulturv bakterii jogurtowych, ziama zbóż.
Maka Dszenna tvD 750` maka żvtnia, mlekowvch koncentrat Dszenica. i eczmień. żvto.
maka razowa tvD 2000, natualny pomidorowy, olej rzepakowy, owies. rvż. ffvka. Droso
żvtni zakwas, drożdże, woda, sól , natka pietruszki , p±ą±ą z pszenicv cukier, brzoskwinie
olej słonecznikowy może zawierać zwvczainei. maka z Dszenicv truskawki, owoce leśne,
słonecznik, siemię lniane, mak, dunm. iaja. kurkuma, sól wiśnie

sezam sól z maslem, Składniki: Karkówka pieczona z cebulą,
śmietanka, serkiem waniliowym Składniki : karkówka wieprzowa,
Składniki : mleko. śmietanka, cukier, cebula ziemniaki, surówka z
białka mleka, aromat, kultury kiszonego ogórka Składniki :
bakterii mlekowch ogórek kiszony, marchew, j abłka,
Marchewka do chrupania por, olej rzepakowy, sól, cukierKompotzowocówSkładniki;czamaporzeczka,truskawki,aronia,wiśniajabłko,cukier

Piątek Pieczywo pelnoziarniste Składniki : Zupa koperkowa z ryżem Ciasto lane ze śliwkami
01.10.21 Maka Dszenna tvo 750. maka żvtnia, Składniki : żeberka wieprzowe, (Wrób wlasny)

mria fazowa tvo-2000, naturalny marchew, pietruszka, por, §ę±ęrł Składniki: mleko maka z
żvtni zakwas, drożdże, woda, sól , ryż, koperek, sól Dszenicv. cukierijri
olej słonecznikowy może zawierać Kotlety rybne, Składniki: Filet z margaryna, śliwki, proszek
słonecznik, siemię lniane, mak, dorsza atlantvckiego, j aj a. bułka do pieczenia
sezam sól z masłem, Składniki: pszęga, olej rzepakowy sól Herbata owocowa
śmietanka  mozzarellą, Składniki ziemniaki, surówka z kapusty Składniki : herbata czarna,
:mleko Dastervzowane, sól, regulator pekińskiej hibiskus, malina, cukier,
kwasowości, podpuszczka Składniki : kapusta pekińska
mikrobiologiczna, kultury bakterii marchew, por, olej rzepakowy,
kwasu mlekowego,  pomidorem cukier, sól
Kawa zbożowa na mleku Kompot z owoców Składniki;czamaporzeczka,rabarbar,truskawki,aronia,wiśniajabłko,cukier
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