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Bałabajka

SNIADANIA

Wege
BEZ GLUTENU
BEZMLECZNE
ZUPA

II DANIE

PONIEDZIALEK

WTOREK

Chleb graham
Domowy pasztet mięsny pieczony
z majerankiem
Ser zółty
Masło
Ogórek kiszony
Słupki papryki
Kawa zbożowa na mleku

Musli na mleku
Chleb wieloziarnisty
Delikatna gotowana szynka z
indyka
Masło
Pomidor
Herbatka rumiankowa

Parówka wege,ser żółty
Chleb bezglutenowy
Mleko kokosowe,
Masło roslinne
Szynka wiejska
Kapuśniak z ziemniakami i
majerankiem

Naleśniki z serem i śmietanką
Surówka z marchewki z ziarnami
prażonego sezamu
Kompot owocowy

szynka wege
Chleb bezglutenowy
Mleko kokosowe,
Masło roslinne
Rosół z makaronem nitki i natka
pietruszki

BEZ NABIAŁU
WEGE

-

Wege bulion
pulpeciki wege z kaszy z
warzywami

DESER

Owoc sezonowy
Kukurydziano jaglane chrupki

Owoc sezonowy
Ciasto z owocami

PODWIECZOREK

Chleb wieloziarnisty
Jajko
Polędwica sopocka
Masło
Słupki kalarepy
Herbata rumiankowa

BEZ GLUTENU

Chleb bezglutenowy

BEZ NABIAŁU

masło roślinne

CZWARTEK

PIATEK

Chleb razowy
Jajecznica
Masło
Słupki zielonego ogórka
Słupki papryki
Szczypiorek
Kakao
Chleb bezglutenowy
Mleko kokosowe,
Masło roslinne

Płatki owsiane na mleku
Chleb graham
Homogenizowany serek waniliowy
Słupki marchewki
Herbata miętowa

Zacierki na mleku
Chleb wieloziarnisty
Drobiowa szynka miodowa
Masło
Ogórek zielony
Herbatka rumiankowa

Krem szpinakowy z grzankami
domowymi

Kurczak z warzywami julienne z
mleczkiem kokosowym
Pulpeciki drobiowo- wieprzowe w
Ryż
ciemnym sosie pieczeniowym Surówka z białej kapusty- colesław
Kasza gryczana
z prażonym sezamem
Jarzynka z buraczka na ciepło
Kompot owocowy
Kompot owocowy

Nalesniki kukurydzano gryczane z
serem i sietanką
Naleśniki z musem owocowym

BEZ GLUTENU

SRODA

-

Perforowany ryż

-

chleb bezglutenowy
Mleko kokosowe
Masło roslinne
serek homogenizowany kokosowy
Delikatna jarzynowa z kasza
manną i zielonym groszkiem

Makaron spaghetti z sosem
bolońskim
Słupki ogórka kiszonego
Lemoniada z cytryną

Jarzynowa z platkami ryzowymi
Makaron kukurydzany
-

szynka wege
platki jaglane
Mleko kokosowe,
Masło roslinne
Pomidorowa z ryżem

Domowe paluszki z białej ryby
Ziemniaki puree
Surówka z kiszonej kapusty z
jabłkiem i prażonym sezamem
Herbata mietowa

-

Gulasz warzywny z mleczkiem
kokosowym

sos neapolitanski z ciecierzycą

Owoc sezonowy
Koktail bananowy

Owoc sezonowy
Wafel ryzowy

Chleb żytni
Serek homogenizowany naturalny
Szczypiorek
Rzodkiewka
Herbatka z koprem

Drożdżowe placuszki
Powidła
Słupki kalarepy
Herbata miętowa

Chleb wieloziarnisty
Szynka wiejska
Masło
Ogórek zielony
Herbatka rumiankowa

Chleb graham
Ser żółty
Masło
Pomidor
Herbata z koprem

Chleb bezglutenowy

placuszki z mieszanki mąk
bezglutenowych

Chleb bezglutenowy

Chleb bezglutenowy

pasta z bialej fasoli

-

masło roślinne

Szynka wiejska, maslo roslinne

Kotleciki z kaszy jaglanej z
warzywami
Owoc sezonowy
Kisiel z jabłkiem tartym

