
 

    od dnia 08.08.2022r. do dnia 12.08.2022r.        

 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jaglane na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne                    

z masłem, twarożek                               

z rzodkiewką kiełbasa 

szynkowa, pomidor 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: brzoskwinie 

Herbata miętowa 

Alergeny: 1,7, 

Kasza manna na mleku, 

pieczywo razowe                               

i   pszenne  z masłem, 

kurczak gotowany, ogórek 

zielony, pasta z marchewki, 

sałata,  

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: morele 

Herbata z owoców leśnych 

Alergeny:1,7 

Płatki kukurydziane na mleku, 

pieczywo razowe    i   pszenne     

z masłem, pasta z awokado, 

papryka, polędwica miodowa, 

pomidor 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: nektarynka  

Naturalny sok owocowy jabłko 

z pomarańczą 

Alergeny:1,7 

Płatki ryżowe na mleku, 

pieczywo razowe    i   pszenne     

z masłem, dżem truskawkowy, 

szynka konserwowa, ogórek 

zielony 

 

herbatka z cytryną 

 

Owoc: brzoskwinia 

herbatka z dzikiej róży 

 

Alergeny:1,7 

Płatki musli owocowe             

na mleku, pieczywo razowe    

i   pszenne     z masłem, 

pasta jajka rzodkiewka, 

polędwica sopocka, 

rzodkiewka  

Lemoniada naturalna                       

z cytryn – wyrób własny 

herbatka z cytryną 

 

Owoc:  nektarynka 

 

Alergeny:3,1,7 

Obiad 

 

 

 

 

Zupa: szczawiowa z jajkiem  

 

Alergeny: 3,7,9 

 

II danie : kurczak gyros, ryż 

parabolis, mizeria z jogurtem 

 

Kompot: wieloowocowy 

 

Alergeny: 7 

Zupa: jarzynowa  

 

Alergeny: 9 

 

II danie : kotlet schabowy, 

ziemniaki gotowane, kalafior 

z masłem i bułeczką 

Kompot: wiśniowy 

 

Alergeny:1,7,3 

Zupa: barszcz biały 

 

Alergeny: 9,7,1 

 

II danie : łazanki z kapustą, 

mięsem i pieczarkami 

Kompot: truskawkowy 

 

Alergeny:3,7 

Zupa: grochowa 

 

Alergeny: 9 

 

II danie : indyk w czosnku               

i majeranku, makaron, surówka 

z wielowarzywna 

Kompot: wiśniowy 

 

Alergeny:7 

Zupa: ryżanka z natką 

pietruszki 

 

Alergeny: 9 

 

II danie : makaron                 

ze szpinakiem i serem feta        

i suszonym pomidorem 

Kompot: malinowy 

 

Alergeny:1,3,7 

Podwieczorek 

 

 

 

 

Kisiel wiśniowy – wyrób własny 

bułka z masłem 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: ½  banan 
 

Alergeny:1,7 

Koktajl owocowy 

biszkopty 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: arbuz 
 

Alergen: 1,7 

Trufle  czekoladowe- wyrób 

własny 

Mleko 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: ½  jabłko 
 

Alergen:1,7 

Ryż ze śmietaną i cynamonem 

 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: arbuz 
 

Alergen:7 

Ciasto drożdżowe –wyrób 

własny 

kakao 

Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: ½  jabłko 
 

Alergen:1.3,7 

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


