
 

    od dnia 30.05.2022r. do dnia 03.06.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek                          
z pomidorkiem i szczypiorkiem, 
kiełbasa żywiecka, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata lipowa 
 
Alergeny: 1,7 

Kasz manna mleku, 
pieczywo razowe    i   
pszenne  z masłem, dżem 
truskawkowy, szynka 
mielona, ogórek zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi  
Herbata żurawinowa 
Alergeny:1,7 

Płatki cini-mini na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, pasta z zielonego 
groszku, rzodkiewka, indyk 
faszerowany, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
sok naturalny wieloowocowy 
batonik kids - krówka 
Owoc: mandarynka 
 
Alergeny:1,7 

Płatki kukurydziane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, pasta z awokado, 
papryka, kiełbasa szynkowa, 
sałata masłowa 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi 
Herbata z dzikiej róży 
 
Alergeny:1,7 

Płatki musli owocowe na 
mleku, pieczywo razowe    
i   pszenne     z masłem, 
pasta z jajka                              
ze szczypiorkiem, ogórek 
zielony, polędwica 
sopocka, rzodkiewka 
 
herbatka z cytryną 
Lemoniada- wyrób własny 
Owoc: ½ pomarańcza 
 
Alergeny:1,7,3 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: żurek 
Alergeny: 9,1,7 
 
II danie : kurczak słodko-
kwaśny, ryż parabolis sałata 
masłowa z jogurtem 
 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny: 7 

Zupa: fasolowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 7 
II danie : kluski śląskie – 
wyrób własny, gulasz               
z indyka, surówka                         
z marchewki, jabłka                      
z chrzanem 
 
Kompot: Jabłko- wiśnia               
z goździkiem 
Alergeny:1,7 

Zupa: koperkowa 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : gołąbki w sosie 
pomidorowym, ziemniaczki, 
mizeria ze śmietaną 
 
Kompot: malinowy 
 
Alergeny: 9,3 

Zupa: kalafiorowa z koperkiem 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : makaron                          
z truskawkami, serem                        
i śmietaną 
 
Kompot: jabłko                             
z cynamonem 
 
Alergeny:1,7 

Zupa: zacierkowa z natką 
pietruszki  
Alergeny: 1,3,9 
 
II danie : kotlet rybny, 
ziemniaczki gotowane, 
surówka z czerwonej 
kapusty 
 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny:1,3 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Chałka z masłem 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  banan 
 
Alergeny:1,7,3 

Kisiel wiśniowy -wyrób 
własny, 
wafle ryżowe 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
Alergen 

Mus jabłkowy -własny wyrób 
Biszkopty,                                       
chrupki kukurydziane 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  pomarańcza 
Alergen1,7,3 

Bułka z kiełbasą żywiecką               
z ogórkiem zielonym 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
Alergen1,7 

Kasza kukurydziana                     
z borówkami 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
Alergen 

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


