
 

    od dnia 06.09.2021r. do dnia 10.09.2021r.           
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne             
z masłem, twarożek                           
z rzodkiewką i szczypiorkiem, 
kiełbaska krakowska, papryka 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  Śliwka 
Napar z lipy  
 
Alergeny: 1,7 

 Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe  i   pszenne 
z masłem, pasta z zielonego 
groszaku, pomidor, 
polędwica miodowa, 
rzodkiewka 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ gruszki 
Herbatka malinowa 
 
Alergeny: 1,7                            

Musli owocowe  na mleku, 
pieczywo razowe i   pszenne z 
masłem, jajko ze 
szczypiorkiem, papryka, 
wędlina drobiowa, ogórek 
zielony 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: śliwka 
Herbata żurawinowa 
 
Alergeny:   1,7, 3                           

Kasza kukurydziana na mleku, 
pieczywo razowe i   pszenne            
z masłem, dżem wiśniowy, 
szynka wiejska, pomidorek 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ gruszki 
Herbata z owoców leśnych  
 
 
Alergeny: 1,7                                           

Płatki kukurydziane                 
na mleku, pieczywo razowe  
i   pszenne  z masłem, pasta 
z makreli, ogórek kiszony, 
baleron, pomidorek 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: śliwka 
Lemoniada z cytryn –
wyrób własny 
 
Alergeny: 1,7                           

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: brokułowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:  9,1,7 
 
II danie : gulasz wołowy, kasza 
gryczana, sałata masłowa                  
ze śmietaną 
 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny:1,7 

Zupa: z soczewicy z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9,1 
 
II danie: łazanki z kapustą    
i mięsem    
 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny: 1,3,7 

Zupa: krupnik z koperkiem 
 
Alergeny: 9,1 
 
II danie: schab pieczony                
w sosie chrzanowym, 
ziemniaczki gotowane,  
surówka z czerwonej kapusty 
 
Kompot: jabłko- śliwka 
 
Alergeny: 7 

Zupa: rosół z makaronem                
i  natką pietruszki 
 
Alergeny: 9 , 1, 3 
 
II danie: porcja pieczonego 
kurczaka, ziemniaczki 
gotowane, surówka z selera        
z rodzynkami i jogurtem 
 
Kompot: truskawkowy 
 
Alergeny: 9,7 

Zupa: fasolowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9  
 
II danie: kluski leniwe              
z musem truskawkowym, 
surówka z marchewki               
i jabłuszka, 
Kompot:  jabłko-śliwka 
 
Alergeny: 1,3,7 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Kisiel wiśniowy,                           
bułka z masłem 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
 
Alergeny: 1,3 

Ciasto ze śliwkami,                        
-wyrób własny 

Kakao, 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
Alergeny: 1,3 

Ryż ze śmietaną i cynamonem 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:7 

Galaretka z owocami, 
wafle andruty 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:3,7 

Chałka z masłem, 
kawa inka 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:1,3,7 

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


