ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4
UL.MACZKA 23
66-400 GORZÓW WLKP.

JADŁOSPIS

Piątek
06.11.2020

Czwartek
05.11.2020

Środa
04.11.2020

Wtorek
03.11.2020

Poniedziałek
02.11.2020

DZIEŃ/
DATA

I ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

Płatki jęczmienne na mleku (1,7), pieczywo
mieszane z masłem (1,7), pasta rybna z
warzywami (4), sałata, szczypior, ogórek
Herbata lipowa

Serek waniliowy z truskawkami /gr.I
malinami- wyrób własny

Kakao na mleku (7), pieczywo mieszane z
masłem (1,7), pasztet wieprzowy (3,9), ogórek
kiszony, herbata miętowa

Kaszka kukurydziana na mleku z musem
z owoców leśnych (1,7)
BM- kaszka kukurydziana na napoju
migdałowym

Płatki wielozbożowe czekoladowe na mleku
(1,7), pieczywo mieszane z masłem(1,7),
twarożek z rzodkiewką i szczypiorem (7) ,
pomidor, herbata owocowa

Cynamonki (1,3,7)- wyrób własny
Mleko na ciepło
BM-napój owsiany

Kawa zbożowa na mleku (1,7), pieczywo
mieszane z masłem (1,7), pieczeń ze schabu,
rzodkiewka, ogórek, herbata melisa
BM- kawa zbożowa na napoju owsianym

Sałatka ziemniaczana (3)- wyrób własny,
herbata

Zupa dyniowo- marchewkowa z grzankami(1,7,9)
Gulasz z indyka, ryż, surówka z kapusty pekińskiej, kompot
agrestowy

Ananas, jabłko

Płatki owsiane na mleku (1,7), bułka paryska z
masłem (1,7), nutella z daktylami –wyrób
własny, herbata z dzikiej róży

Jogurt owocowy (3)- wyrób własny
Ciastka zbożowe (1)

Zupa jarzynowa (7,9)
Ryba pieczona (3,4), ziemniaki z koprem, fasolka
szparagowa z wody, kompot śliwkowy

Mandarynka, banan

Krupnik z ziemniakami (1,9),
Makaron z sosem bolońskim (1,9)
Kompot Malinowy

Barszcz czerwony zabielany (7,9)
Kopytka z sosem jogurtowo- waniliowym (1,3,7),
Surówka z marchwi i ananasa/ gr.I marchew gotowana
kompot porzeczkowy
Rosół z makaronem, potrawka drobiowa, ziemniaki z
koprem, brokuł z wody, kompot porzeczkowy

PODWIECZOREK
śliwka, jabłka

Winogrono, banany

Gruszka

Alergeny:1-zboża zawierające gluten;2-skorupiaki i produkty pochodne;3-jaja i produkty pochodne;4-ryby i produkty pochodne;5-orzeszki ziemne(arachidowe)i produkty pochodne;6-soja
i produkty pochodne;7-mleko i produkty pochodne;8-orzeczhy,9-seler i produkty pochodne;10-gorczyca i produkty pochodne;11-nasiona sezamu i produkty pochodne;12- dwutlenek siarki
i siarczyny;13-łubin i produkty pochodne;14-mięczaki i produkty pochodne; BM- bez mleczna

Sporządziły:

