
Bukiety Surówek

Surówka wiosenna( kapusta  pekińska, kapusta biała, kapusta czerwona,
marchewka, jogurt naturalny, kwasek cytrynowy (6)

 Surówka z kapusty pekińska( kapusta pekińska, marchewka, kukurydza,
ogórek zielony, cukier, sól, majonez, jogurt naturalny, kwasek cytrynowy) (2,6,8)

 Surówka z czerwonej kapusty(kapusta czerwona, marchewka, chrzan, cukier, sól, majonez, jogurt 
naturalny

 kwasek cytrynowy) (2,6,8)

 Surówka z białej kapusty( kapusta biała, marchewka, cukier, sól, olej rzepakowy)

 Surówka z pora( por, jajko gotowane, marchewka, kukurydza, cukier, sól, majonez, jogurt naturalny) (2,6,8)

 Surówka z kiszonej  kapusty( kapusta kiszona, marchewka, jabłko, cebula, pieprz, sól, olej rzepakowy)

 Surówka z marchewki( marchewka, sól, cukier, jogurt naturalny) (6)

 Marchewka gotowana z groszkiem ( marchewka, groszek, cukier, sól, mąka pszenna) (1)

 Kapusta zasmażana( kapusta kiszona gotowana, mąka pszenna, sól, pieprz) (1)

 Surówka z Buraków( buraki, ocet, sól, pieprz)

 Warzywa na parze

 Fasolka szparagowa

Kopytka- (mąka pszenna, jajka, ziemniaki, mąka ziemniaczana) (1,2)

Kluski śląskie- ( mąka pszenna, jajka, mąka ziemniaczana, ziemniaki) (1,2)

Kluski francuskie-  ( mąka pszenna, masło, jajka, mleko) (1,2,6)

Pasta z makreli- ( makrela, jajka, majonez, sól, pieprz) (2,3,6,8)

Makaron świderki, penne , nitki- (semolina z pszenicy durum, soja, jaja) (1,2,5)

Pasztet- mięso wieprzowe, jajka, bułka pszenna, sól, pieprz (1,2)

Sos czosnkowy- jogurt naturalny, czosnek, zioła prowansalskie (6)

Pasta jajeczna- jajka, majonez, musztarda, szczypiorek, sol, pieprz  ( 2,6,8)

Mieszanka kompotowa- wiśnia, truskawka, jabłko, aronia, jeżyna, czerwona porzeczka



1. Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty 
pochodne

a) Syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę
b) Maltodekstryn  na bazie pszenicy
c) Syrop glukozowy na bazie pszenicy
d) Zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

       2. Jaja i produkty pochodne

            3. Ryby i produkty pochodne z wyjątkiem:

a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy 
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina; 

   4.    Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne                                                          

   5.    Soja i produkty pochodne z wyjątkiem:

a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego

   6.  Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego;

7.  Seler i produkty pochodne;

8. Gorczyca i produkty pochodne;

Alergeny


