
 

    od dnia 16.05.2022r. do dnia 20.05.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek                           
z rzodkiewką i szczypiorkiem, 
kiełbasa szynkowa, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata lipowa 
 
Alergeny: 1,7, 

Kluski lane na mleku, 
pieczywo razowe                          
i   pszenne  z masłem, 
polędwica miodowa, ogórek 
zielony, jajko  gotowane ze 
szczypiorkiem, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: kiwi 
Herbatka z dzikiej róży 
Alergeny:1,7,3 

Płatki kukurydziane na mleku, 
pieczywo razowe  i   pszenne   
z masłem,  pasta z soczewicy, 
zielony ogórek, szynka 
domowa, pomidorek, sałata 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Naturalny sok jabłko- 
pomarańcz 
Alergeny:1,7 

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, pasta z tuńczyka, 
ogórek kiszony, indyk pieczony 
–wyrób własny- papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: kiwi 
Herbata malinowa 
 
Alergeny:1,7 

Płatki musli owocowe                    
na mleku, pieczywo razowe    
i   pszenne  z masłem, 
polędwica sopocka, 
pomidorek, dżem wiśniowy 
herbatka z cytryną 
Lemoniada z cytryn 
-wyrób własny 
 
Owoc: ½ pomarańcz 
 
Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krem z białych warzyw 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : kurczak curry, kasza 
kuskus , sałata masłowa                       
z jogurtem 
 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny: 1,7 

Zupa: grochowa  
 
Alergeny: 9 
 
II danie : pieczony schab             
ze śliwką, ziemniaczki 
gotowane, fasolka 
szparagowa z masełkiem                   
i bułeczką 
 
Kompot: jabłko                           
z cynamonem 
Alergeny:1,7 

Zupa: czerwony barszcz 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie :  
Makaron ze szpinakiem                       
i suszonym pomidorem,                
serem feta 
Kompot: Wiśniowy 
 
Alergeny:1,7,3 

Zupa: zupa ogórkowa 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : gulasz wieprzowy, 
kasza gryczana, surówka                  
z młodej kapusty 
 
Kompot: jabłko z goździkiem 
 
Alergeny:1,9,7 

Zupa:  krupnik z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9 
 
II danie :  porcja smażonej 
ryby miruny, ziemniaczki 
gotowane, surówka                       
z kiszonego ogórka  
 
Kompot: truskawkowy 
 
Alergeny:7 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Kisiel wiśniowy – własny wyrób 
Bułka z masłem 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  banan 
 
Alergeny:1,7 

Łabędzi puch z malinami 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
 
 
Alergeny:7 

Oponki serowe  
– własny wyrób 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
Alergeny:1,7,3 

Kajzerka z masłem i serem 
żółtym i  pomidorkiem 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: mandarynka 
Alergeny:1,7,3 

Galaretka truskawkowa                 
z owocami 
Andruty 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
Alergeny: 7 

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


