
 

    od dnia 25.07.2022r. do dnia 29.07.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek z ogórkiem 
i szczypiorkiem, kiełbasa 
żywiecka, pomidor 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: czereśnie 
Herbata z mięty 
Alergeny: 1,7 

Płatki kukurydziane                     
na mleku, pieczywo razowe                 
i   pszenne  z masłem, żółty 
ser, rzodkiewka, szynka 
babuni, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: nektarynka 
Herbata owoce leśne 
Alergeny:1.7 

Płatki Musli owocowe na 
mleku, pieczywo razowe                       
i   pszenne z masłem,  indyk 
faszerowany, sałata, pasta                  
z fasoli, ogórek zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: czereśnie 
Naturalny sok jabłkowy 
 
Alergeny:1,7 

Kasza kukurydziana na mleku, 
pieczywo razowe i  pszenne     
z masłem, dżem wiśniowy, 
polędwica sopocka, pomidor 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: brzoskwinie 
Herbata żurawinowa 
Alergeny:1,7 

Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe                      
i  pszenne z masłem, pasta 
z tuńczyka, ogórek kiszony, 
kiełbasa szynkowa, 
rzodkiewka 
 
herbatka z cytryną 
Lemoniada naturalna                 
z cytryn – wyrób własny 
Owoc: nektarynka  
 
Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: ogórkowa z koperkiem 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : gulasz z indyka                  
z warzywami, kasza bulgur, 
sałata masłowa ze śmietaną 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny: 7,9 

Zupa: fasolowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : makaron                        
z truskawkami i białym 
serem i śmietaną, 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny:1,7 

Zupa: pomidorowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 1,7 
 
II danie : pulpety wieprzowe        
w sosie koperkowym, 
ziemniaczki gotowane, surówka               
z marchewki i jabłka 
Kompot: truskawkowy 
 
Alergeny:1,,3 

Zupa: koperkowa,  
 
Alergeny: 9 
 
II danie : kolorowy kociołek          
mięsno warzywny, ryż 
parabolis 
Kompot: malinowy 
 
Alergeny:9 

Zupa: krupnik z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : kotlecik rybny, 
ziemniaczki gotowane, 
surówka colesław 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny:1,3 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Serek waniliowy z brzoskwinią,  
Pieczywo chrupkie 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: arbuz 
 
Alergeny:1,7 

Bułka z masłem i pasztetem, 
ogórek zielony, 
Kawa inka  
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  banan 
Alergen 1,7 

Chleb razowy z masłem                  
i miodem,  
Mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: arbuz 
Alergen1,7 

Kisiel wiśniowy 
Biszkopty 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen1,7, 3 

Galaretka owocowa 
andruty 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen 1, 

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


