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 Śniadanie Obiad Podwieczorek 

P
on

ied
ziałek 

Płatki ryżowe na mleku* 
Pieczywo mieszane z masłem, 
wędlina, ogórek, rzodkiewka, 
herbata*, arbuz 

 
 
Mleko 3,2% tł., płatki ryżowe 
Chleb siedem zbóż, pytlowy (pszenica, żyto), 
masło 82% tł., polędwica sopocka, ogórek, 
rzodkiewka 

Zupa z młodej kapusty 
Naleśniki z jabłkiem duszonym z polewą 
karmelową, woda z cytryną i miętą 
 
 
 
 
Włoszczyzna (seler), ziemniaki, kapusta, śmietana 18%, 
jajko, mąka pszenna  typ 480, jabłka, śmietana 12% tł., 
mleko 3,2% tł., polewa karmelowa , sok z cytryny, mięta 

Babeczki z ciasta marchewkowego, 
kolorowe kanapki z wędliną i 
warzywkami, herbatka z cytryną* 
 
 
 
Jaja, mąka pszenna typ 480, cynamon, cukier, 
marchewka, chleb pytlowy , masło, wędlina, ogórek, 
pomidor 

W
torek

 
 Ciepłe mleko do picia 

Chleb razowy z masłem, twarożek z 
rzodkiewką , pomidor, ogórek, 
herbata*, owoc 
 
Mleko 3,2% tł., chleb razowy (żyto), masło 82% 
tł.twaróg, , rzodkiewka ,pomidor, ogórek 

 

Żurek z grzankami 
Pulpety w sosie pomidorowym z kaszą 
gryczaną, sałata masłowa z rzodkiewką, 
szczypiorkiem i jogurtem naturalnym, 
kompot wieloowocowy* 
 
Włoszczyzna (seler),  śmietana 18%., natka pietruszki, 
koperek, grzanki (pszenica) 
Udziec z indyka,  jaja, cebula, bułka pszenna, pomidory, 
kasza gryczana ,sałata, rzodkiewka, szczypior, jogurt 
naturalny 

Bułka z masłem, pasta z makreli 
wędzonej, sałata, , owoc, herbata 
miętowa*  
 
 
 
 
 
Bułka  pszenna, masło 82% tł., makrela wędzona, 
ogórek kiszony, sałata masłowa 

Ś
roda 

Kasza manna na mleku 
Pieczywo mieszane z masłem, 
wędlina, ogórek, pomidor, rucola, , 
herbata*, owoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mleko 3,2% tł., kakao 
Chleb siedem zbóż (pszenica, żyto), masło 82% 
tł., polędwica drobiowa,  ogórek, pomidor,  

Zupa ogórkowa z ziemniakami 
Kopytka z sosem pieczarkowym, surówka z 
ogórka kiszonego, kompot wieloowocowy* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włoszczyzna (seler), ziemniaki, ogórek kiszony, śmietana 
18% tł., natka pietruszki, koperek,  
Mąka pszenna typ 480, ziemniaki, jajko, pieczarki, ogórek 
kiszony, cebula, jabłko  

Budyń kakaowy, podpłomyki, owoc, 
herbata/woda* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mleko , mąka ziemniaczana, cukier, kakao, podpłomyki 
 

C
zw

artek
 

Kakao* 
Bułka z masłem, pasta z jajkiem i 
szczypiorkiem, pomidor, 
rzodkiewka, herbata* owoc 
 
Mleko 3,2% tł., kakao, bułka pszenna  
jajko, szczypior, , rzodkiewka, pomidor 

Kapuśniak z kapusty kiszonej  
Gulasz z kaszą gryczaną, sałata lodowa ze 
śmietaną, rzodkiewką i szczypiorkiem, 
woda z cytryną* 
 
Zupa na wywarze mięsnym, włoszczyzna (seler), 
ziemniaki ,cebula, kapusta kiszona, natka pietruszki, koperek 
, filet z indyka .kasza gryczana, sałata lodowa, rzodkiewka, 
szczypior, jogurt naturalny), cytryna 

Chałka z masłem i dżemem 
wieloowocowym, owoc,  kawa inka/ 
herbata* 
 
 
 
 
 
Chałka pszenna, masło 82% tł., dżem niskosłodzony, 
kawa inka, mleko 3,2% tł 

P
iątek 

Musli owocowe na mleku 
Pieczywo mieszane z masłem, 
wędlina, ogórek, pomidor, herbata*, 
owoc, świeżo tłoczony sok 
jabłkowy  
 
 
Mleko 3,2% tł., musli owocowe,  
Chleb siedem zbóż, razowy  (żyto, pszenica) 
masło 82% tł., kiełbasa żywiecka, ogórek, 
pomidor 

Zupa pomidorowa z ryżem, 
Łosoś pieczony, ziemniaki, surówka z 
kapusty kiszonej, marchewki i jabłka , 
kompot wieloowocowy* 
 
 
Włoszczyzna (seler), ziemniaki, koncentrat pomidorowy, 
śmietana 18% tł., natka pietruszki, ryż 
Łosoś, zioła, ziemniaki, kapusta kiszona, marchewka, jabłka, 
jogurt naturalny 

Bułka pszenna z masłem, jogurt 
naturalny z musem truskawkowym, 
owoc,  herbatka owocowa* 
 
 
 
 
 
 
Bułka pszenna (pszenica),masło, jogurt naturalny, 
truskawki 

 

*Napoje lekko dosładzane  
  Wyróżniono alergeny 


