Polish

Dania Halal

Kanapki

29. Curry z jagnięciny mielonej z grochem

51. z tuńczykiem i majonezem

z warzywnym sosem Masala i ryżem

30. Curry z jagnięciny i ziemniaków
z warzywnym sosem Masala i ryżem

31. Curry wołowe
z Tarka Daal i ryżem

32. Tikka Masala z kurczaka
z Chana Daal i ryżem

33. Korma z kurczaka
z Masoor Daal i ryżem

34. Biriani z kurczaka
z Moong Daal i ryżem

35. Kurczak po arabsku
z ryżem i warzywami

36. Jagnięcina po arabsku

Leicester Hospitals

pieczywo białe lub razowe

52. z peklowaną wołowiną
pieczywo białe lub razowe

53. z kurczakiem i majonezem
pieczywo białe lub razowe

54. z łagodnym serem cheddar
pieczywo białe lub razowe

55. z szynką

pieczywo białe lub razowe

56. z jajkiem i majonezem
pieczywo białe lub razowe

Uwaga: na życzenie dostępne jest nadzienie z sałatki, jak również
pieczywo bezglutenowe, zależnie od stopnia neutropenii pacjenta.

z ryżem i warzywami

37. Biriani z jagnięciny
z Moong Daal i ryżem

Uwaga: wszystkie autentyczne azjatyckie dania wegetariańskie
i halal są dostępne z naturalnym jogurtem i plackiem chappati
(zawiera gluten). Prosimy zwrócić się do personelu w momencie
zamawiania posiłku.

Przekąski
38. Paluszki z kurczaka i pieczone ziemniaki

Desery na ciepło

Na życzenie podawane z polewą
budyniową custard

57. Czekoladowe ciasto biszkoptowe z sosem czekoladowym
58. Ciasto biszkoptowe z konfiturą malinową
59. Ciasto jabłkowe z kruszonką
60. Pudding toffi z daktylami

Smażone paluszki z kurczaka z przyprawionymi ziemniakami, paluszkami
z marchewki i brokułami

61. Krem budyniowy custard bez dodatków

39. Paluszki rybne i frytki

Desery na zimno

40. Wegetariańskie klopsiki z pieczonymi ziemniakami

62. Obrane owoce – pomarańcza, jabłko lub banan

Paluszki rybne podawane z frytkami i brokułami
Wegetariańskie „klopsiki” z pieczonymi ziemniakami, marchewką
i brokułami

Smaczne,
zdrowe dania
- JADŁOSPIS NA OBIAD I KOLACJĘ JESIEŃ / ZIMA

63. Koktajl owocowy w soku własnym
64. Pudding ryżowy
na ciepło lub zimno

Ziemniaki w mundurkach

65. Deser karmelowy

Ziemniak w mundurku bez nadzienia jest dostępny jako główne danie,
NIE zaś jako przystawka. Wszystkie ziemniaki są podawane z porcją
margaryny słonecznikowej lub masła oraz nadzieniem do wyboru:

67. Mus czekoladowy

41. ze startym serem cheddar

66. Mus truskawkowy
68. Ser i krakersy

z porcją margaryny słonecznikowej (

) lub masła

42. z serkiem twarogowym

69.

Gęsty jogurt kremowy

43. z tuńczykiem i majonezem

70.

Lekki jogurt

44. z tuńczykiem bez dodatków
45. z pieczoną fasolką
Uwaga: na życzenie dostępna jest dodatkowa porcja sera lub
sałatka, zależnie od stopnia neutropenii pacjenta.

Sałatki
46. z kurczakiem
47. z szynką
48. z tuńczykiem
49. z żółtym serem cheddar
50. z jajkiem
Biały/Razowy chleb i masło lub margaryna słonecznikowa na
życzenie.

Przekąski poranne i popołudniowe

Trzy razy dziennie zaproponujemy Państwu wybór przekąsek wraz
z napojem. Uwaga: przekąski mogą się różnić ze względu na
konieczność zaspokojenia różnych potrzeb żywieniowych.

The Snack Box (zestaw przekąsek)

Snack Box jest dostępny przez całą dobę, jeżeli z powodu badań lub leczenia nie
mogli Państwo spożyć posiłku. Zazwyczaj zawiera on kanapkę, banan lub
pomarańczę, chipsy, ciastko oraz sok pomarańczowy. W celu otrzymania
zestawu prosimy zwrócić się do personelu pielęgniarskiego.

SMACZNE, ZDROWE
I AROMATYCZNE POTRAWY
GOTOWANE NA PARZE

Przystawki
W naszym nowym
menu znajdą
Państwo świeże,
pożywne dania

1. Sok owocowy

pomarańczowy, jabłkowy lub ananasowy

2. Zupa dnia

Podawana z białą lub razową bułką oraz masłem lub margaryną
słonecznikową na życzenie. Personel oddziału poinformuje Państwa
o propozycji na dany dzień.

Ryby
Zależy nam na tym, aby proponować Państwu zbilansowane, smaczne posiłki –
przygotowaliśmy więc nasze menu z myślą o zaspokojeniu Państwa potrzeb.
Mamy nadzieję, że nasz jadłospis przypadnie Państwu do gustu.
Jedzenie i picie to istotny aspekt Państwa leczenia oraz opieki. W razie
jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie odżywiania prosimy zwrócić się do członka
personelu oddziału.
Jeżeli wymagają Państwo posiłków koszernych lub terapeutycznych, prosimy
zwrócić się do członka personelu oddziału. W razie trudności ze znalezieniem
odpowiedniego dania prosimy zwrócić się do personelu o kontakt z Działem
Cateringu – jego pracownik spotka się z Państwem w celu omówienia Państwa
potrzeb.

Kurczak
13. Tradycyjny kurczak pieczony

Pieczona pierś z kurczaka w gęstym sosie, podawana z pieczonymi
ziemniakami, brokułami i mieszanką warzywną

14. Zapiekanka z kurczaka z bekonem i porem

Delikatne kawałki kurczaka, wędzony bekon i por, zapiekane
w cieście z kremowym sosem, podawane z puree ziemniaczanym,
groszkiem i marchwią

15. Tikka Masala z kurczaka

Wszystkie ryby pochodzą ze źródeł ekologicznych i mogą zawierać
niewielkie ości.

Delikatne kawałki piersi kurczaka w pikantnym sosie Tikka Masala,
podawane z żółtym ryżem na parze i krążkami z zapiekanej cebuli

3. Łosoś na parze w sosie holenderskim

Filet z łososia na parze w sosie holenderskim, podawany z gotowanymi
ziemniakami i zielonymi warzywami

4. Ryba na parze w sosie pietruszkowym

Biała ryba na parze w sosie z pietruszki, podawana z puree ziemniaczanym
oraz puree z marchwi i brukwi

5. Ryba z frytkami

Biała ryba podawana z grubymi frytkami i puree z groszku

Dania wegetariańskie
16. Omlet bez dodatków

Lekki, puszysty omlet podawany z frytkami i groszkiem

17. Makaron z serem w sosie pomidorowym

Makaron „świderki” w gęstym sosie pomidorowym, z cukinią
i czerwoną papryką, posypany dojrzałym serem cheddar

Jak korzystać z tego menu

18. Makaron z sosem serowym



Celem menu jest umożliwienie Państwu wyboru dania głównego.



Zostaną Państwo poproszeni o dokonanie wyboru dopiero kilka godzin
przed posiłkiem.

Wołowina

Makaron w białym sosie z dojrzałego sera cheddar



Wszystkie potrawy są podawane z sokiem owocowym: pomarańczowym,
jabłkowym lub ananasowym. Dostępna jest także zupa podawana z bułką
białą lub razową oraz – na życzenie – masłem lub margaryną słonecznikową.

6. Potrawka z wołowiny z kluskami

Łagodne curry z ciecierzycą i warzywami, podawane z ryżem na parze





Prosimy wybrać jeden z wyśmienitych gorących posiłków, w tym dań halal
lub azjatyckich wegetariańskich. Mogą Państwo także zdecydować się na
ziemniak w mundurku, sałatkę lub kanapkę.
Menu zawiera także szereg propozycji deserów.

Pomoc i porady

Jadłospis ten został przetłumaczony na inne języki; na życzenie dostępna jest
także wersja obrazkowa i w alfabecie Braille’a. Do dyspozycji są także
następujące dodatkowe jadłospisy: dania koszerne, karaibskie, wegańskie,
niezawierające orzechów, dla pacjentów o następujących dolegliwościach:
chłonka w jamie opłucnowej, choroby nerek, przygotowanie jelit (na badania),
a także posiłki niepozostawiające złogów i o zmienionej konsystencji.
Jeżeli mają Państwo alergię lub nietolerancję pokarmową, prosimy przed
zamówieniem posiłku i napoju skontaktować się z personelem oddziału lub
pracownikiem cateringu. Choć dania nie zawierają orzechów, nie możemy
zagwarantować braku śladowych ilości orzechów.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w otwarciu opakowania żywności, prosimy
zwrócić się do członka personelu.

Symbole składników odżywczych

Jeżeli stosują Państwo specjalną dietę zaleconą przez dietetyka, prosimy
zwrócić uwagę na symbole podane w menu obok każdego dania. Dostępne
są także inne jadłospisy przygotowane z myślą o specjalnych dietach.

Delikatna wołowina w gęstym sosie, podawana z warzywami na parze,
gotowanymi ziemniakami i kluskami

7. Lasagne z wołowiny

Mielona wołowina w gęstym sosie pomidorowym z warstwami makaronu,
sosem beszamelowym, serem mozzarella i serem cheddar oraz groszkiem

8. Zapiekanka Cottage Pie

19. Curry z ciecierzycą i słodkimi ziemniakami
20. Zapiekanka serowo-ziemniaczana

Ser, ziemniaki i warzywa zapiekane w cieście, podawane z puree
ziemniaczanym i pieczoną fasolką

21. Potrawka z warzywami i fasolą

Gęsta potrawka z fasolą, warzywami i pomidorami, podawana
z wiejskimi ziemniakami, kapustą na parze, marchewką i jarmużem

Mielona wołowina w gęstym sosie z puree ziemniaczanym, podawana
z marchwią i brokułami

Jagnięcina
9. Potrawka z jagnięciny z soczewicą

Wolno gotowana jagnięcina w potrawce z pomidorów i soczewicy,
podawana z plastrami ziemniaków i zielonymi warzywami

10. Pikantna jagnięcina mielona

Mielona jagnięcina w gęstym sosie, z gotowanymi ziemniakami oraz puree
z marchwi i brukwi

Autentyczne azjatyckie dania
wegetariańskie
22. Curry z warzyw mieszanych
z Daal z soczewicy i ryżem

23. Masala ze szpinakiem
z Chana Daal i ryżem

24. Aloo Saag

z Daal z fasoli szparagowej i ryżem

25. Masala z ciecierzycą
z Toor Daal i ryżem

Zdrowsza opcja. Dania o niskiej zawartości tłuszczu, soli i/lub cukru

Wieprzowina

26. Aloo Gobi

Dania bardziej kaloryczne o szczególnie wysokiej zawartości kalorii

11. Kiełbaski z puree ziemniaczanym

27. Masala z kalafiorem i bakłażanem

z Whole Moong Daal i ryżem

Żywność miękka. Dania te są łatwiejsze w przeżuwaniu. W naszym
menu zawierającym żywność o zmienionej konsystencji znajdą Państwo
potrawy, które można rozgnieść widelcem.

Tradycyjne kiełbaski Cumberland w gęstym sosie z czerwonej cebuli,
podawane z puree ziemniaczanym, groszkiem i marchwią

z Masoor Daal i ryżem

12. Śniadanie podawane przez cały dzień

z Tarka Daal i ryżem

Dania wegetariańskie przygotowane z myślą o wegetarianach.

Tradycyjne angielskie śniadanie: kiełbaska Cumberland, bekon, puszysty
omlet, pieczona fasolka, pomidor i placek hash brown

Dania bezglutenowe pozbawione składników zawierających gluten;
ilość glutenu wynosi poniżej 20ppm.
Neutropeniczne dla pacjentów wymagających diety neutropenicznej.
Dania średnio pikantne.

Na odwrocie: dania halal, kanapki, ziemniaki
w mundurku, sałatki i desery

28. Curry z grochem i ziemniakami

Uwaga: wszystkie autentyczne azjatyckie dania
wegetariańskie i halal są dostępne z naturalnym jogurtem
( ) i plackiem chappati (zawiera gluten). Prosimy zwrócić
się do personelu w momencie zamawiania posiłku.

