Menu ŻŁOBKI Maj 2019 bezglutenowe
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Rosół z makaronem A3,A7,A9

II Danie

Dodatek

surówka (50g/os)

pierogi ruskie ze śmietaną A3,A7 (5szt/os) *

Pomidorowa z ryżem A9
Jarzynowa A9
Rosół z makaronem A3,A7,A9
Kalafiorowa A9
Krem z warzyw A9

Łazanki A3,A7 (180g/os) *
kotlecik mielony A3,A7 (70g/os) *
Ziemniaki puree A7 (80g/os)
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem A3,A7 (180g/os)
Potrawka z kurczaka (70g/os)
ryż (80g/os)
pierogi leniwe z masełkiem i bułeczką tartą (8szt/os) A3,A7 *

Pomidorowa z ryżem A9
ogórkowa A9
Barszcz biały A9
Rosół z makaronem A3,A7,A9
krupnik A1, A9

Spagetti carbonara A1,A3 (180 g/os) *
kotlecik z jajka i brokuła A1,A3 (70g/os) *
Ziemniaki puree A7 (80g/os)
kopytka z sosem pieczeniowym A3,A7 (8szt/os) *
Naleśniki z serem i bananem A1,A3,A7 (1szt/os) *
Paluszki rybne A1,A3,A4,A7 (3szt/os) *
Ziemniaki puree A7 (80g/os)

Pomidorowa z ryżem A9
Krupnik ryżowy A9
barszcz czerwony A9
ogórkowa A9
Rosół z makaronem A3,A7,A9

Placki ziemniaczane ze śmietaną A3,A7 (2szt/os) *
Racuchy z jabłkami posypane cukrem pudrem A3,A7 (3szt/os)
Spaghetti bolognese A3,A7 (180g/os) *
Pulpecik drobiowy z sosem koperkowym A3, A7 (70g/os) *
kasza gryczana (80g/os)
pierogi ruskie ze śmietaną A3,A7 (5szt/os) *

Pomidorowa z makaronem A9
ogórkowa z ryżem A9
Krem z warzyw A9
Kalafiorowa A9
rosół z makaronem A3,A7,A9

Kluski śląskie z sosikiem mięsnym A3,A7 (6szt/os) *
Pałka z kurczaka (70g/os)
Ziemniaki puree A7 (80g/os)
pierogi ruskie ze śmietaną A3,A7 (5szt/os) *
Gulasz wieprzowy z warzywami (70g/os)
kasza gryczana (80g/os)
Ryż z sosem truskawkowym A3,A7 *

marchewka z groszkiem
ogórek kiszony

marchewka z jabłkiem
ogórek kiszony
Kapusta kiszona

buraczki

ogórek kiszony
Colesław A7
buraczki

