Menu Żłobki Czerwiec 2019 Happy House
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Pomidorowa z ryżem (1,9)
Jarzynowa z lanymi kluskami (1,3,7,9)
Rosół z makaronem (1,3,7,9)
Kalafiorowa z ziemniakami (9)
Kapuśniaczek z ziemniakami (9)

Toskańska z bazylią i ryżem (1,9)
Krem warzywny (9)
Brokułowa z ziemniaczkami (9)
Barszcz biały z ziemniakami (9)
krupnik z kaszą jęczmienną (1,9)

Pomidorowa z ryżem (1,9)
Rosół z makaronem (1,3,7,9)
barszcz czerwony z ziemniakami (9)
Krupnik (1,9)

Grysikowa z warzywami (1,9)
Koperkowa z ziemniaczkami (9)
Krem warzywny (9)
Kalafiorowa z makaronikiem (1,3,7,9)
Rosół z makaronem (1,3,7,9)

II Danie

Dodatek

Łazanki z kurczakiem i kapustą (1,3,7)
kotlecik mielony (1,3,7)
Ziemniaki puree (7)
Risotto z kurczakiem i warzywami (1,3,7)
Gulasz wieprzowy z warzywami (9)
Kasza gryczana (1)
pierogi ruskie ze śmietaną (1,3,7)

surówka (50g/os)
marchewka z groszkiem (7)

winogron

Spagetti carbonara z zielonym groszkiem i boczkiem (1,3,7)
Nuggetsy z kurczakczka (1,3,7)
Ziemniaki puree (7)
wiosenna kapustka z koperkiem
kopytka z sosem pieczeniowym (1,3,7)
ogórek kiszony
Pęczotto z kurczakiem i warzywami w sosie śmietanowo-ziołowym (1,3,7)
Paluszki rybne (1,3,4,7)
Ziemniaki puree (7)
Kapusta kiszona

Pierogi leniwe z masełkiem i bułką tartą (1,3,7)
Pulpecik drobiowy w sosie koperkowo-śmietanowym (1,3,7)
Ziemniaki puree (7)
Spaghetti bolognese z mięskiem wieprzowym i juliennami (1,3,7)
pierogi z serem na słodko z cukrem (1,3,7)

pomarańcza
biała kapusta

rzodkiew do chrupania

Kluski śląskie z sosikiem mięsnym (1,3,7,9)
ogórek kiszony
Makaron pełnoziarnisty z kurczakiem, brokułem w sosie jogurtowo-serowym (1,3,7)
pierogi ruskie ze śmietaną (1,3,7)
marchewka do chrupania
Potrawka z kurczaka z marchewką i groszkiem
kasza jęczmienna (1)
Rybka panierowana (1,3,4,7)
Ziemniaki puree (7)
Kapusta kiszona

