MENU
PONIEDZIAŁEK 29.10
Zupa ogórkowa z koperkiem 1,7,9
Kurczak w sosie ze świeżych pomidorów z bazylią i czosnkiem z
makaronem 1,3,7,9
WTOREK 30.10
Zupa koperkowa z ryżem i kurczakiem 1,3,7,9
Gulasz z szynki duszony z warzywami i ogórkiem kiszonym, kluseczki
półfrancuskie 1,3,7,9
ŚRODA 31.10
Zupa krem z kalafiorów z grzankami z koperkiem 1,3,7
Kurczak z ryżem po chińsku z warzywami, sos czosnkowy 7,9
CZWARTEK 1.11
ŚWIĘTO
PIĄTEK 2.11
WOLNE
--------------------------------------------------------------------------------------------

PONIEDZIAŁEK 4.11
Zupa rosół z makaronem i zieloną pietruszką 1,3,7,9
Pieczony kurczak w ciemnym sosie z ziemniakami z koperkiem,
kapusta zasmażana 1,7,9
WTOREK 5.11
Krem z pomidora z bazylią 1,3,7,9
Kotlet devolai z ziemniakami z koperkiem surówka z marchewki z
jabłkami i sokiem z pomarańczy 1,3,7,9
ŚRODA 6.11
Zupa krupnik z mięsem i zieloną pietruszką 1,9
Schab gotowany w rosole z sosem koperkowym, ryż biały, groszek z
marchewką 1,3,7,9
CZWARTEK 7.11
Zupa ziemniaczana z wędzonką 1,3,7,9
Spaghetti bolońskie z ziołami 1,3,7,9
PIĄTEK 8.11
Zupa krem z kukurydzy 7,9
Pierogi leniwe z masełkiem i cynamonem 1,3 7,

------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II do rozporządzenia 1169/2011
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica
khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także
produkty pochodne
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 (łącznie z laktozą)
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy
nerkowca, orzeszki pekan , orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy
pistacjowe , orzechy makadamia lub orzechy Macadamia
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10
mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w
postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej
do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

