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Makaron z pomidorami
i bazylią
Makaron penne w domowej
roboty sosie pomidorowobazyliowym, podawany z
chrupkim chlebem.

delikatny kurczak w sosie
curry
Kurczak lub quorn gotowany z
pikantnym, kremowym sosem
curry, podawany z brązowym
ryżem lub chlebkiem naan.

kiełbasa z purée
Kiełbasa dobrej jakości od
rzeźnika lub kiełbasa z quorna,
podawana z purée
ziemniaczanym.

Burger z quorna lub z fasoli
na bułce
Podawany z zieloną sałatką.

podawane z
szparagowa
i/lub marchewki

deser
Owocowe muffinki

lub

lub

podawane z
Pieczona fasola
i/lub surówka coleslaw

deser
Deser „Melting Moments”
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Środa

CZwartek

Megapizza
obiad z pieczenią
Świeżo przygotowana pizza z Pieczone mięso wieprzowe lub
serem i pomidorami, podawana
filet z quorna do wyboru,
z połową zapiekanego
podawane z sosem jabłkowym,
ziemniaka.
pieczonymi ziemniakami i
sosem.
lub
lub
nadziewane pieczone
ziemniaki
tosty z tuńczykiem i serem
Gotowane ziemniaki,
Małe kanapki panini z
wydrążone i wymieszane z
tuńczykiem i serem, pieczone
tuńczykiem z majonezem i
w piekarniku i podawane z
serem lub serem i cebulą.
sałatką.
Mieszanka zostaje włożona do
wydrążonego ziemniaka, który
podawane z
podawany jest z surówką.
Marchewki i/lub surówka
coleslaw
podawane z
Kolby kukurydzy cukrowej
deser
i/lub groszek
Jabłkowe ciasto biszkoptowe
podawane z polewą kremową
deser
Batoniki z płatków owsianych

Środa

Spaghetti bolognese
wołowina z grilla na bułce
Zapiekanka makaronowa z
Przyprawione mięso wołowe lub Mostek wołowy wolno gotowany i
łososiem
mielony quorn, gotowany z
podawany w sosie barbeque na
Makaron penne w sosie
czosnkiem, cebulą, pomidorami
bułce z zieloną sałatą.
pomidorowo-ziołowym,
i ziołami. Podawany z
wymieszany z łososiem i
makaronem i chlebem
lub
kukurydzą, posypany serem i
czosnkowym.
zapiekany. Podawany z bułką.

CZwartek

obiad z pieczenią
Pieczona pierś z indyka lub filet
z quorna do wyboru,
nadziewane szałwią i cebulą,
podawane z uprażonymi
ziemniakami i sosem.
lub

kurczak Supreme
lub
Gotowany kurczak podawany z
Zapiekanka z serem i cebulą
Panini z serem i tuńczykiem sosem mascaropone i białym wegetariańskie burrito z chilli
w cieście francuskim
lub z szynką i serem
ryżem
Tortilla z mieszanką warzyw z
Ciasto nadziewane
Mała kanapka panini z szynką i
chilli i z czerwoną fasolą.
przyprawionym serem, cebulą,
serem lub tuńczykiem i serem,
podawane z
Pieczona do gorąca i podawana jajkiem i mlekiem, a następnie
pieczona w piekarniku i
Fasolka szparagowa
z ryżem w stylu meksykańskim. pieczone na złoto z połową
podawana z zieloną sałatką.
zapiekanego ziemniaka.
podawane z
podawane z
Małe kolby kukurydzy
podawane z
Groszek
deser
Mieszanka z kapusty
Podłużne bułeczki z lukrem
i/lub marchewki
deser
deser
Ciasteczka czekoladowe
Malinowe ciasteczka
deser
Cytrynowe ciasto biszkoptowe
podawane z polewą kremową
lub
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kremowy kurczak w sosie
Makaron z serem
curry
Makaron z serem gotowany i
Kurczak lub quorn gotowany z polany sosem serowym, pieczony
pikantnym, kremowym sosem
na złoto i podawany z grubym
curry, podawany z brązowym
kawałkiem chleba.
ryżem lub chlebkiem naan.
lub
lub
Szynka pieczona
Zawijańce z serem i szynką Pokrojona na kawałki pieczona
Tortilla z szynką i serem
szynka, podawana z ananasem i
przekładane kolejną tortillą,
młodymi ziemniakami.
upieczone i podane z zieloną
sałatą.
podawane z
Marchewki i/lub
podawane z
fasolka szparagowa
Zielona sałatka i/lub
surówka coleslaw
deser
Pudding ryżowy
deser
Kruche ciasteczka

Środa

CZwartek

Piątek

Piątek z rybą
Ulubione ryby do wyboru, w tym
kawałeczki z łososia, podawane
z frytkami.
lub

kurczak w sosie
śmietanowym z makaronem z
czerwoną papryk
Gotowany kurczak z pokrojoną
papryką usmażoną sauté z
czosnkiem, wymieszany z
serkiem mascarpone i
podawany z makaronem
tagliatelle.
podawane z
Purée z groszku i/lub
pieczona fasola
deser
Lody do wyboru

Piątek

Piątek z rybką
Ulubione ryby do wyboru, w tym
paluszki rybne bogate w kwasy
omega-3, podawane z frytkami.
lub
warzywne nuggetsy
Mieszanka warzyw w bułce
tartej, pieczona na złoto.
podawane z
Groszek i/lub
pieczona fasola

deser
Galaretki owocowe do wyboru

Piątek

Lasagne
obiad z pieczenią
Piątek z rybą
Przyprawione mięso z wołowiny Łopatka wieprzowa lub filet z Ulubione ryby do wyboru, w tym
gotowane z cebulą, czosnkiem, quorna do wyboru, podawane z panierowany dorsz, podawane
pomidorami i ziołami, przełożone
puddingiem Yorkshire,
z frytkami.
warstwami makaronu Lasagne,
pieczonymi ziemniakami i
polane białym sosem, pieczone
sosem.
w piekarniku i podawane z
lub
chlebem razowym
lub
pełnoziarnistym.
Zapiekanka makaronowa z
omlety
lub
szynką i kukurydzą
Omlet z serem lub serem i
Gotowany makaron, szynka i
szynką.
Zapiekanka z warzywami i
kukurydza wymieszane z
serem
sosem serowym, posypane
Zapiekanka warzywno-serowa,
świeżą bułką tartą.
posypana bułką tartą i
zapiekana w piekarniku.
podawane z
podawane z
Kalafior i/lub marchewki
Kukurydza i/lub pieczona fasola
podawane z
Groszek
deser
deser
Ciasto biszkoptowe
Mus truskawkowy lub
deser
podawane z polewą kremową
czekoladowy
Batonik czekoladowy

Ziemniaki w mundurkach

Pieczony ziemniak, podawany z różnymi nadzieniami i chrupiącą, zieloną sałatką.
Nadzienia: szynka, ser, tuńczyk w majonezie, jajka w majonezie, marynowany kurczak lub fasola w sosie pomidorowym.

deli Bar – codziennie

Stwórz własną kanapkę. Codziennie będą dostępne następujące produkty:
Pieczywo – placek do zawijania, chleb szkocki/irlandzki, kromki chleba lub bułka – białe lub razowe.
Nadzienia – szynka, ser, tuńczyk, marynowany kurczak, indyk lub jajko.
Składniki sałatki do wyboru – marchew w słupkach, ogórek, pomidory koktajlowe, sałata, kukurydza cukrowa, surówka
coleslaw, buraki, papryka z makaronem lub ryżem.
Jogurty, różne sałatki owocowe, pucharki z owocami lub ser i krakersy dostępne są codziennie jako
alternatywa dla deseru na dany dzień.

napoje – codziennie dostępne są następujące napoje: Świeże koktajle mleczne – czekoladowe lub truskawkowe
Soki owocowe – jabłkowy, pomarańczowy lub żurawinowy • woda

