13-17 września
FOOD4YOU SP. Z O.O ul. CHEMICZNA 5, 20-329 LUBLIN
13.wrz
Poniedziałek

14.wrz
Wtorek

15.wrz
Środa

16.wrz
Czwartek

17.wrz
Piątek

zupa

zupa kalafiorowa

rosół z kaczki z
makaronem

pomidorowa z ryżem

zupa ziemniaczana z
pieczarkami

biały barszcz z
ziemniakami

II danie

gulasz wieprzowy

Panierowany kotlet
ze schabu

kurczak po chińsku

dodatek
skrobiowy

makaron świderki

ziemniaki

ryż

surówka

ogórki ze śmietaną

kompot

wieloowocowy

bigos ze słodkiej
Pierogi leniwe z
kapusty z kurczakiem masłem i prażoną bułką

ziemniaki

surówka z białej
kapusty, kukurydzy i słodkokwaśna surówka
marchewki w sosie
z kapusty
śmietanowym
porzeczkowy

wieloowocowy

surówka z marchewki i
jabłka

jabłkowy

wieloowocowy

Wykaz składników oraz alergenów w posiłkach
Tydzień I

Zupa

II danie

Dodatek
skrobiowy

13.wrz

14.wrz

15.wrz

16.wrz

17.wrz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

zupa ziemniaczana z
pieczarkami 1 ,9 (tusza
drobiowa, marchew,
pietruszka, seler, ziemniaki,
pieczarki, mąka pszenna,
przyprawy)

barszcz biały z ziemniakami 1,9
(tusza drobiowa, marchew,
pietruszka, seler, ziemniaki,
śmietana, majeranek, mąka
pszenna, przyprawy)

zupa kalafiorowa 1, 7 ,9 (tusza rosoł z kaczki z makaronem 1,
pomidorowa z ryżem 1,7 ,
drobiowa, marchew,
9 (tusza drobiowa, marchew,
9(tusza drobiowa, marchew,
pietruszka, seler, kalafior,
pietruszka, seler,por, makaron pietruszka, seler,koncentrat
śmietana, mąka pszenna,
z pszenicy durum, nać
pomidorowy, śmietana, mąka
przyprawy)
pietruszki, przyprawy)
pszenna, przyprawy, )

gulasz wieprzowy 1
Panierowany kotlet ze schabu kurczak po chińsku 1, 9 (mięso
bigos ze słodkiej kapusty z
Pierogi leniwe z masłem i
(wieprzowina, cebula,
1,3, 7 (schab, jaja, mleko, mąka drobiowe, marchew, cebula, kurczakiem 1 (mięso drobiowe,
prażoną bułką 1, 3, 7
przyprawy, mąka pszenna, olej,
pszenna, bułka z pieczywa
kiełki fasoli mun, sos sojowy)
biała kapusta, przyprawy,
(ziemniaki, jaja, ser twarogowy,
przyprawy)
pszennego)
cebula, maka pszenna)
mąka pszenna, bułka z
pieczywa pszennego, masło)

makaron świderki 1

ziemniaki

ryż

ogórki ze śmietaną 7 (ogórek,
śmietana, cebula, sól)

surówka z białej kapusty,
kukurydzy i marchewki w sosie
śmietanowym 7 (biała kapusta,
kukurydza, marchew, śmietana)

słodkokwaśna surówka z
kapusty (kapusta biała,
marchew, ocet jabłkowy)

wieloowocowy (mieszanka
wieloowocowa, cukier)

porzeczkowy (porzeczki, cukier)

wieloowocowy (mieszanka
wieloowocowa, cukier)

Surówka

Kompot

ziemniaki
surówka z marchewki i jabłka 7
(marchew, jabłko, śmietana)

jabłkowy ( jabłka, cukier)

wieloowocowy (mieszanka
wieloowocowa, cukier)

Alergeny występujące w posiłkach: 1-zboża zawierające gluten, 2-skorupiaki, 3-jaja i produkty pochodne, 4-ryby i produkty pochodne, 5-orzeszki ziemne (arachidowe) , 6-soja i
produkty pochodne,7-mleko i produkty pochodne, 8-orzechy z drzew orzechowych , 9-seler i produkty pochodne , 10-gorczyca i produkty pochodne, 11-nasiona sezamu i
produkty pochodne, 12 dwutlenek siarki, 13-łubin, 14- mięczaki
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