
    
    

Festiwal HosannaFestiwal HosannaFestiwal HosannaFestiwal Hosanna    2015201520152015    
    

MENUMENUMENUMENU    
    

Piątek 03.04.Piątek 03.04.Piątek 03.04.Piątek 03.04.    
KolacjaKolacjaKolacjaKolacja    

Makaron w sosie brokułowymMakaron w sosie brokułowymMakaron w sosie brokułowymMakaron w sosie brokułowym        300gr 300gr 300gr 300gr     
PieczywoPieczywoPieczywoPieczywo        

    
Sobota 04Sobota 04Sobota 04Sobota 04.04..04..04..04.    

ŚniadanieŚniadanieŚniadanieŚniadanie    
Pasta Pasta Pasta Pasta     z zielonego groszku ok.150z zielonego groszku ok.150z zielonego groszku ok.150z zielonego groszku ok.150gggg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ser żółty ok.40gSer żółty ok.40gSer żółty ok.40gSer żółty ok.40g    
Pomidor 2 plastryPomidor 2 plastryPomidor 2 plastryPomidor 2 plastry    
Ogórek zielony 2 plastryOgórek zielony 2 plastryOgórek zielony 2 plastryOgórek zielony 2 plastry    
Dżem ok.20gDżem ok.20gDżem ok.20gDżem ok.20g    
Masło ok.20gMasło ok.20gMasło ok.20gMasło ok.20g    
Bułka kajzerka 2 szt.Bułka kajzerka 2 szt.Bułka kajzerka 2 szt.Bułka kajzerka 2 szt.    

ObiadObiadObiadObiad    
Zupa ogórkowa na wywarze warzywnym  250mlZupa ogórkowa na wywarze warzywnym  250mlZupa ogórkowa na wywarze warzywnym  250mlZupa ogórkowa na wywarze warzywnym  250ml    
Papryka faPapryka faPapryka faPapryka faszerowana ryżem i warzywamiszerowana ryżem i warzywamiszerowana ryżem i warzywamiszerowana ryżem i warzywami    120g120g120g120g    
Ziemniaczki pure 200gZiemniaczki pure 200gZiemniaczki pure 200gZiemniaczki pure 200g    
Surówka wielowarzywna Surówka wielowarzywna Surówka wielowarzywna Surówka wielowarzywna     150g150g150g150g    

KolacjaKolacjaKolacjaKolacja    
RatatujRatatujRatatujRatatuj    300g300g300g300g    
PieczywoPieczywoPieczywoPieczywo    

    
Niedziela 05Niedziela 05Niedziela 05Niedziela 05.04..04..04..04.    

ŚniadanieŚniadanieŚniadanieŚniadanie    
Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką Twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką     ok.15ok.15ok.15ok.150g                                                                                                   0g                                                                                                   0g                                                                                                   0g                                                                                                   
Ser żółty ok.40gSer żółty ok.40gSer żółty ok.40gSer żółty ok.40g    
Pomidor 2 plastryPomidor 2 plastryPomidor 2 plastryPomidor 2 plastry    
Ogórek zielony 2 plastryOgórek zielony 2 plastryOgórek zielony 2 plastryOgórek zielony 2 plastry    
Dżem ok.20gDżem ok.20gDżem ok.20gDżem ok.20g    
Masło ok.20gMasło ok.20gMasło ok.20gMasło ok.20g    
Bułka Bułka Bułka Bułka kajzerka 2 szt.kajzerka 2 szt.kajzerka 2 szt.kajzerka 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ObiadObiadObiadObiad    
Rosół na wywarze warzywnym z makaronem 250mlRosół na wywarze warzywnym z makaronem 250mlRosół na wywarze warzywnym z makaronem 250mlRosół na wywarze warzywnym z makaronem 250ml    
KoKoKoKotlecik brokułowy150gtlecik brokułowy150gtlecik brokułowy150gtlecik brokułowy150g    
Kasz jęczmienna Kasz jęczmienna Kasz jęczmienna Kasz jęczmienna     z warzywamiz warzywamiz warzywamiz warzywami    200g200g200g200g    
Surówka z marchwi Surówka z marchwi Surówka z marchwi Surówka z marchwi     150g150g150g150g    

    
    

PPPPosiłkosiłkosiłkosiłki będą dostarczone w i będą dostarczone w i będą dostarczone w i będą dostarczone w naczynianaczynianaczynianaczyniachchchch    jednorazowjednorazowjednorazowjednorazowych wraz z ych wraz z ych wraz z ych wraz z niezbędnniezbędnniezbędnniezbędnymiymiymiymi    
sztućcsztućcsztućcsztućcami iami iami iami i    serweserweserweserwetkami.tkami.tkami.tkami.    
 


