
DATA II DANIE

08.03.2021 Makaron spaghetti, 
Składniki: makaron ( mąka makaronowa pszenna),

Sos pomidorowy z mięsem mielonym
Składniki: filet z kurczaka, koncentrat pomidorowy(koncentrat pomidorowy, sól), pieczarki, papryka świeża, ananas, cebula, przyprawy -sól, pieprz 

papryka mielona, bazylia, oregano,
Ziemniaki

składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól),
09.03.2021 Ziemniaki

składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól),
Kotlet schabowy 

składniki: schab wieprzowy, bułka tarta (mąka pszenna, sól, drożdże), olej (Kujawski 100% rafinowany olej rzepakowy), sezam, przyprawy sól, 
pieprz, papryka mielona, zioła prowanslskie, czosnek granulowany,

cytrynowy
Kapusta zasmażana

składniki: kapusta kwaszona (sól, marchew, substancja konserwująca E202), kapusta świeża, maska pszenna typ 500, olej (Kujawski 100% 
rafinowany olej rzepakowy, przyprawy – pieprz, sól,

 Kompot
Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, porzeczki czarne)

10.03.2021 Ryż
Udziec z pieca

składniki: mięso drobiowe, przyprawy (pieprz ziołowy, sól, papryka mielona)
Mizeria

Składniki: ogórek świeży, jogurt(żywe kultury bakterii jogurtowych, mleko, mleko w proszku,
Kompot

Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, porzeczki czarne)
11.03.2021 Ziemniaki

składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól),
Filet z piersi indyka- duszony

składniki: filet drobiowy, przyprawy pieprz, papryka mielona, sól, bazylia, oregano, czosnek granulowany, 
Surówka z kapusty pekińskiej, marchewki, jabłka

składniki: kapusta pekińska, marchew, jabłka, cebula, olej (Kujawski 100% rafinowany olej rzepakowy), przyprawy sól, pieprz, czosnek                   
granulowany
Kompot



Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, porzeczki czarne)
12.03.2021 Ziemniaki

składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól),
Ryba kostka mintaj z pieca

składniki: filety z mintaja 55%, mąka (pszenna ryżowa z gorczycy), woda, olej rzepakowy, skrobia(kukurydziana, ziemniaczana) sól, drożdże, 
substancja spulchniająca E450i, E500i, przyprawy, jaja kurze w proszku,

Surówka z kiszonej kapusty, marchewki i jabłka z dodatkiem koperku
składniki: kapusta kiszonej (sól, marchew, substancja konserwująca E202), marchew, jabłko, koperek, cebula, olej (Kujawski 100% rafinowany olej 

rzepakowy), przyprawy -pieprz,
Kompot

Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, porzeczki czarne)

Składniki  podkreślone to alergeny


