
 

    od dnia 01.08.2022r. do dnia 05.08.2022r.        

 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki owsiane na mleku, 

pieczywo razowe                  i   

pszenne z masłem, kiełbasa 

krakowska, ogórek zielony 

twarożek z suszonym 

pomidorem 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: brzoskwinie 

Herbata z lipy 

Alergeny: 1,7 

Kluski lane na mleku, 

pieczywo razowe  i   pszenne     

z masłem, pasta z zielonego 

groszku, pomidor, szynka 

mielona, sałata zielona 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: morele 

Herbata z dzikiej róży 

Alergeny:1,7 

Płatki kukurydziane na mleku, 

pieczywo razowe    i   pszenne     

z masłem, jajko gotowane            

ze szczypiorkiem , papryka, 

kiełbasa szynkowa, ogórek 

zielony 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: arbuz 

Herbata z żurawiny 

Alergeny:1,3,7 

Makaronik muszelki na mleku, 

pieczywo razowe    i   pszenne     

z masłem, dżem wiśniowy, 

kurczak gotowany, pomidorek 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: morela 

Naturalny sok jabłko -

pomarańcz 

Alergeny:1,7 

Płatki musli owocowe 

mleku, pieczywo razowe    

i   pszenne     z masłem, 

paprykarz szczeciński – 

wyrób własny, ogórek 

kiszony, baleron, 

rzodkiewka 

 

herbatka z cytryną 

Lemoniada naturalna z 

cytryn –wyrób własny 

Owoc: brzoskwinia 

 

Alergeny:1,7 

Obiad 

 

 

 

 

Zupa: z soczewicy 

 

Alergeny: 9 

 

II danie : strogonow 

wieprzowy, kasza pęczak, 

surówka z kapusty pekińskiej 

Kompot: wieloowocowy 

 

Alergeny: 9,1 

Zupa: kapuśniaczek 

 

Alergeny: 9 

 

II danie : makaron spaghetti 

z sosem pomidorowym               

i serem mozzarella 

Kompot: wiśniowy 

 

Alergeny:1,7,3 

Zupa: rosół z makaronem 

 

Alergeny: 9,7,3 

 

II danie : porcja kurczaka 

pieczonego, ziemniaczki 

gotowane, sałatka z pomidora 

ze szczypiorkiem 

Kompot: malinowy 

 

Alergeny: 

Zupa: kalafiorowa z koperkiem 

 

Alergeny: 9 

 

II danie : kotlet mielony, 

ziemniaczki z koperkiem, 

buraczki na ciepło 

Kompot: truskawkowy 

 

Alergeny:1,7,3 

Zupa: barszcz ukraiński 

 

Alergeny: 9 

 

II danie : kluski leniwe, 

mus truskawkowy, surówka 

z  marchewki i jabłka 

Kompot: wiśniowy 

 

Alergeny:1,7 

Podwieczorek 

 

 

 

 

Chałka z masłem 

Kakao 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: ½  banan 
 

Alergeny:1,7 

Łabędzi puch z malinami 

 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: arbuz 
 

Alergen:7 

Budyń czekoladowy 

herbatniki 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: ½  jabłko 
 

Alergen: 1,7 

Mus brzoskwiniowy 

Wafle ryżowe 

Herbatka z cytrynką, 

 

 

Alergen 

Bułka z masłem                   

i pomidorem 

Kawa inka 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: ½  jabłko 

Alergen:1,7 

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


