
 

    od dnia 20.06.2022r. do dnia 24.06.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek waniliowy, 
kiełbasa krakowska, ogórek 
zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: truskawki 
Herbata miętowa 
Alergeny:  

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe                          
i   pszenne     z masłem, pasta 
z łososia, ogórek kiszony, 
kurczak gotowany, 
pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: truskawki 
Herbata malinowa 
 
Alergeny: 

Płatki Kangus na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, schab pieczony- 
wyrób własny, sałata zielona, 
jajko ze szczypiorkiem, 
papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: truskawki 
Herbata owoce leśne 
Alergeny: 

Musli owocowe na mleku, 
pieczywo razowe i   pszenne     
z masłem, serek Almette, 
rzodkiewka, indyk 
faszerowany, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: truskawki 
Naturalny sok jabłko-
pomarańcza 
Alergeny: 

Płatki jaglane na mleku, 
pieczywo razowe                         
i   pszenne     z masłem, 
polędwica sopocka, ogórek 
zielony, 
 
herbatka z cytryną 
Lemoniada z cytryn i 
miodu- wyrób własny 
Owoc: arbuz 
 
Alergeny: 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: biały barszcz 
 
Alergeny:  
 
II danie : makaron                         
ze szpinakiem pomidorem 
suszonym, serem feta i śmietaną 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny:  

Zupa: kalafiorowa                        
z koperkiem 
 
Alergeny:  
 
II danie : gulasz z kaszą 
gryczaną, mizeria                         
ze śmietaną 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny: 

Zupa: botwinka 
 
Alergeny:  
 
II danie : kotlet drobiowy 
panierowany, purée                          
z marchewki, sałata lodowa                  
z rzodkiewką i szczypiorkiem                
i pomidorkiem z sosem 
winegret 
Kompot: malinowy 
 
Alergeny: 

Zupa: grochowa 
 
Alergeny:  
 
II danie : spaghetti bolognese           
z mięsem i żółtym serem, 
ananas  
Kompot: jabłko                           
z cynamonem 
 
Alergeny: 

Zupa: ryżanka z natką 
pietruszki 
Alergeny:  
 
II danie : ryba po grecku, 
ziemniaczki z koperkiem, 
ogórek kiszony 
 
Kompot: truskawkowy 
 
Alergeny: 

Podwieczorek 
 
 
 
 

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

Ciasto marchewkowe – 
wyrób własny 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen 

Budyń z kaszy jaglanej                     
z musem truskawkowym 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen 

Kajzerka z masłem, żółtym 
serem i ogórkiem zielonym 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen 

Chleb orkiszowy z masłem  
miodem  
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen 



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


