
HUBAR ANNA SOBIESKA                                             JADŁOSPIS   od 20.03.2023    do 24.03.2023

ZUPA 1 ZUPA 2 DANIE MIESNE DANIE WEGE DANIE 3 DESER NAPÓJ

Pn

20.03

Kalafiorowa

7,9

Fasolowa

9

Gulasz po węgiersku

kasza gryczana,

ogórki konserwowe

1,7,9

Zapiekanka ziemniaczana

z warzywami,

ser mozzarella

1,3,7,9

Kotlet sojowy,

sos grzybowy

kasza gryczana,

ogóreki konserwowe

1,3,7

Wafle

z masa krówkową

1,3,7

Kompot 

wieloowocowy

WT

21.03

Rosół

z makaronem

1,3,9

Zupa z cukinii

7,9

Makaron 

z kurczakiem w sosie curry

1,3,7

Risotto 

z warzywami

7,9

Naleśniki 

z twarogiem,

polane sosem 

czekoladowym

1,3,7

mandarynki Herbata z cytryną

ŚR

22.03

Buraczkowa

1,7,9

Krem z dyni

9

Schab duszony 

w sosie własnym,

kasza perłowa,

surówka z białej kapusty,

marchewki i jabłka

1,7,9

Pieróg Samosa

(pieczony pieróg nadziewany 

ziemniakami, groszkiem, 

marchewką), 

 sos indyjski

surówka z białej kapusty, 

marchewki i jabłka

1,7

Zielone placuszki ze 

szpinakiem,

jogurt,

mus truskawkowy

1,3,7

Sernik na zimno

z brzoskwinią

7

Kompot 

wiśniowy

CZ

23.03

Neapolitańska

z makaronem

1,3,7,9

Wiosenna

7,9

Filet z kurczaka 

w chrupiącej panierce,

ziemniaki

duszona marchewka 

z groszkiem

1,3,7

Makaron świderki

z musem truskawkowym

1,3,7

Kotlet brokułowy 

w płatkach kukurydzianych,

ziemniaki

duszona marchewka 

z groszkiem

1,3,7,8

Muffinki

bananowe

1,3,7

Kompot truskawkowy

PT

24.03

Krupnik

1,7,9

Marchewkowo-groszkowa

7,9

Pulpety z mintaja

w sosie koperkowym,

ryż,

kapusta kiszona

1,3,4,7

Kotlety z kaszy

jęczmiennej z pieczarkami,

śmietanowy-serowy,

kapusta kiszona

1,3,7

Pierogi wiejskie

(ziemniaki z boczkiem),

okraszone cebulą,

kapusta kiszona

1,3,7

Ciasto "Pleśniak"

1,3,7
Nestea

zamawianie obiadów przez aplikację i-kuchnia 

https://ikuchnia.com.pl/panel/ssp101

Alergeny występujące w posiłkach:  
1.  Zboża zawierające gluten.  
2. Skorupiaki i produkty pochodne.  
3.  Jaja i produkty pochodne.  
4.  Ryby i produkty pochodne.  
5.  Orzeszki ziemne.  
6. Soja i produkty pochodne.   
7.  Mleko i produkty pochodne.  
8. Orzechy.  
9.  Seler i produkty pochodne.   
10.  Gorczyca i produkty pochodne.  
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.  
12. Dwutlenek siarki.  
13. Łubin i produkty pochodne.  

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 
pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, 
oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka 
słodka, pieprz ziołowy, kurkuma. 
 
Zgodnie z informacjami producentów mogą one 
zawierać śladowe ilości:  glutenu, mleka, jaj, soi, 
selera, gorczycy. 

https://ikuchnia.com.pl/panel/ssp101
https://ikuchnia.com.pl/panel/ssp101

