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Dzień  Śniadanie Obiad  Podwieczorek 

Poniedziałek 
alergeny; 
1,3,7,9,10 

Pieczywo mieszane ,masło, 
wędlina pomidor, 
rzodkiewka, kawa inka, 
marchew, owoce 

Zupa grochowa ,zielenina, 
makaron z twarogiem, 
kompot 

Pieczywo mieszane ,masło ,ser żółty, 
jajko, papryka ,ogórek zielony, napój 
mleczny, marchewka 

Wtorek 
alergeny; 
1,7,9,10 

Zupa mleczna, płatki 
zbożowe, pieczywo 
mieszane, masło, twaróg, 
dżem ,ogórek zielony, 
szczypior, marchew, owoce 

Zupa ogórkowa, zielenina, 
gulasz wieprzowy ,ziemniaki, 
bukiet warzyw ,kompot 

Kisiel z owocami ,paluch 
kukurydziany, marchewka 

Środa 
alergeny; 
1,7,9,10 

Pieczywo mieszane ,masło, 
wędlina, ser żółty ,papryka, 
pomidor ,kakao, marchew, 
owoce 

Zupa pomidorowa z ryżem, 
zielenina, kopytka w polewie 
masłowej, marchewka z 
jabłkiem, kompot 

Kasza manna z musem malinowym, 
wafel ryżowy, marchewka 

Czwartek 
alergeny; 
1,7,9,10 

Zupa mleczna, płatki 
kukurydziane, pieczywo 
mieszane, masło, twaróg, 
miód, ogórek zielony, 
marchew, owoce 

Krupnik, zielenina ,makaron 
spaghetti w sosie 
pomidorowo- warzywnym, 
kompot 

Jogurt owocowy ,paluch 
kukurydziany, marchewka 

Piątek 
alergeny; 
1,3,4,7,9,10 

Pieczywo mieszane, masło, 
wędlina, jajko ,ser żółty, 
papryka, ogórek zielony, 
kawa inka, marchew, owoce 

Zupa fasolowa, zielenina, 
paluszki rybne, ziemniaki, 
kapusta kiszona z jabłkiem, 
kompot 

Pieczywo mieszane, masło, ser 
twaróg dżem, pomidor, napój 
mleczny, marchewka 

Poniedziałek 
alergeny; 
1,3,7,9,10 
 

Pieczywo mieszane, masło, 
wędlina ,ser żółty ,ogórek 
zielony ,kakao, marchew, 
owoce 

Kapuśniak ,zielenina, 
naleśniki z dżemem, kompot 

Pieczywo mieszane, masło, jajko, ser  
żółty, papryka, napój mleczny, 
marchewka 

Wtorek 
alergeny; 
1,3,7,9,10 

Zupa mleczna ,płatki 
zbożowe, pieczywo 
mieszane, masło, twaróg, 
dżem, rzodkiewka, pomidor, 
marchew, owoce 

Rosół z laną kluską 
zielenina, kotlet mielony, 
ziemniaki, mizeria ,kompot 

Budyń z musem owocowym, wafel 
ryżowy ,marchewka 

Środa 
alergeny; 
1,3,7,9,10 

Pieczywo mieszane, masło, 
wędlina, ser żółty, papryka, 
kawa inka, marchew ,owoce 

Barszcz czerwony ,zielenina, 
racuchy z jabłkiem ,kompot 

Pieczywo mieszane ,masło, jajko, 
ogórek zielony, pomidor, napój 
mleczny, marchewka 

Czwartek 
alergeny; 
1,3,4,7,9,10 

Zupa mleczna ,płatki 
kukurydziane, pieczywo 
mieszane, twaróg,  ogórek 
zielony, rzodkiewka, 
marchew, owoce 

Zupa  kalafiorowa, zielenina, 
paluszki rybne, ziemniaki, 
kiszona kapusta ,kompot  

Pieczywo mieszane, masło, wędlina, 
jajko, pomidor, napój owocowy, 
marchewka                 

 


