
 

    od dnia  10.01.2022r. do dnia  14.01.2022r.           
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie  Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, twaróg ze 
szczypiorkiem i pomidorkiem, 
kiełbaska żywiecka, papryka 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  Mandarynka 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

 Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe                        
i   pszenne   z masłem, pasta 
z białej fasoli,  pomidorek, 
szynka domowa, ogórek 
zielony  
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi 
Herbata  malinowa z dziką 
różą 
Alergeny:         1,7,                       

Płatki kukurydziane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, dżem wiśniowy, 
indyk faszerowany, ogórek 
zielony 
herbatka z cytryną 
 
sok jabłko – mango, 
 
Owoc:  ½ gruszki  
 
Alergeny: 1,7, 

Płatki jaglane na mleku, 
pieczywo razowe  i   pszenne   
z masłem, jajko gotowane                 
ze szczypiorkiem, rzodkiewka, 
kiełbaska szynkowa, papryka  
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  mandarynka 
Herbatka owoce leśne 
 
Alergeny: 1, 7, 3  

 Płatki musli na mleku, 
pieczywo razowe                    
i   pszenne   z masłem, 
pasta z tuńczyka, ogórek 
kiszony, polędwica 
sopocka, rzodkiewka,  
 
herbatka z cytryną 

Lemoniada z cytryn 
-wyrób własny 

Owoc:  ½ kiwi 
Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krem z białych warzyw         
z grzankami  
Alergeny:  9,7,1 
 
II danie : makaron                           
ze szpinakiem, suszonymi 
pomidorami ,  serem feta                  
i śmietaną  
 
Kompot: wieloowocowy 
Alergeny:1,3,7 

Zupa: ogórkowa                          
z koperkiem   
 
Alergeny: 7,9, 
 
II danie : panierowany filet 
z kurczaka, ziemniaczki 
gotowane, surówka z kapusty 
pekińskiej 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny:3,1 

Zupa: fasolowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:  9 
 
II danie : pizza margherita       
z serem, szynką i ketchupem  
 
Kompot: jabłko- gruszka             
z cynamonem 
 
Alergeny:1,7 

Zupa: ziemniaczana z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : gulasz wołowy, 
kasza pęczak, surówka                   
z kapusty czerwonej 
 
Kompot: malinowy 
 
Alergeny: 9 

Zupa:  z soczewicy 
Alergeny: 9,7 
 
II danie :  kotlecik 
jajeczno-warzywny, 
ziemniaczki, surówka          
z pora , mandarynek, 
kukurydzy z jogurtem 
 
Kompot: jabłko- gruszka 
z goździkiem 
Alergeny:9,3,7 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Chleb orkiszowy z masłem                  
i miodem, 
Kawa inka, 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc:1/2 banan 
Alergeny:1,7 

Gruszka w sosie 
waniliowym, 
Herbatniki 
Herbatka z cytrynką, 
 
Chipsy jabłkowe 
 
Alergeny:7,1,3 

Koktajl owocowo – mleczny – 
wyrób własny, 
biszkopty 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc:1/2 jabłka 
Alergeny:7,3,1 

Bułka z masłem i żółtym 
serem, pomidorek 
 
Kakao  
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: 1/2 jabłka 
Alergeny:1,7 

Kasza manna z musem  
truskawkowym 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:1,7 

Wszystkie Grupy :  Śniadanie  stół szwedzki, woda w ciągłym dostępie w grupach 


