
JADŁOSPIS
Menu podstawowe

06.09.2021 - 12.09.2021

poniedziałek
06 wrzesień

Zupa pomidorowa zabielana (seler, mleko) z ryżem - ()

Pałki kurczaka pieczone w ziołach, ziemniaki z natką - (); Surówka colesław (mleko) - ()

Deser jogurtowy (mleko) z granolą (gluten) i owocami – wyrób własny - ()

wtorek
07 wrzesień

Zupa krem z białych warzyw (seler), grzanki ziołowe (gluten) - ()

Spaghetti (gluten) bolognese - (); Bukiet warzyw na ciepło - ()

Ciasto czekoladowe z wiśniami (gluten) - ()

środa
08 wrzesień

Barszcz czerwony (seler) ziemniaki - ()

Naleśniki (gluten, jajko) z prażonymi jabłkami - (); sos jogurtowy (mleko) - ()

Galaretka z owocami i chrupek kukurydziany - ()

czwartek
09 wrzesień

Zupa cukiniowa zabielana (mleko, seler), ziemniaki koperek - ()

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym, kasza kuskus (gluten) - ()

Ciasteczka ze słonecznikiem (gluten, jajko) - (); banan - ()

piątek
10 wrzesień

Zupa jarzynowa niezabielana (seler) z lanymi kluskami (gluten, jajko) - ()

Paluszki rybne z dorsza w panierce (ryba, jajko, gluten), ziemniaczki z koperkiem - (); Surówka z kiszonej kapusty, marchewki, olej rzepakowy - ()

Domowa szarlotka z cynamonem (gluten, jajko)- wyrób własny - ()

Oznaczenia alergenów: 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 (łącznie z laktozą), 8. Orzechy, 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

Szczegółowy wykaz alergenów znajduje się w zakładce "Pomoc" po zalogowaniu do aplikacji www.zamowposilek.pl



Kontakt z dowstawcą - zamowienia@qsqs-catering.pl | 603 675 300
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