
 

    od dnia 12.09.2022r. do dnia 16.09.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek z suszonym 
pomidorem, kiełbasa żywiecka, 
papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  ½ brzoskwinia 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

Płatki kukurydziane                     
na mleku, pieczywo razowe    
i   pszenne  z masłem, pasta z 
białej fasoli, sałata zielona, 
szynka mielona, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  śliwka 
 
Herbata truskawkowa 
 
Alergeny: 1,7 

Lane kluski na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, indyk pieczony, 
ogórek zielony, serek Almette 
ziołowy, rzodkiewka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: śliwka 
Naturalny sok jabłkowy 
 
Alergeny: 1,7,3 

Musli owocowe na mleku, 
pieczywo razowe  i   pszenne  z 
masłem,  
Polędwica sopocka, ogórek 
zielony, ser żółty, papryka,  
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ brzoskwinia 
Herbatka truskawkowa 
Alergeny: 1,7 

Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe                           
i   pszenne  z masłem, 
kiełbasa krakowska, 
pomidorek, pasta z jajek             
ze szczypiorkiem, 
rzodkiewka 
herbatka z cytryną 
 
Lemoniada z cytryn - 
wyrób własny 
Owoc: śliwki 
Alergeny: 1,7,3 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krem z białych warzyw 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : pulpety z indyka w 
sosie pomidorowym, makaron, 
mizeria ze śmietaną 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny: 1,3 

Zupa: buraczkowa 
 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : Naleśniki z serem  
i sosem truskawkowym, 
brzoskwinia 
 
Kompot: jabłko- śliwka                 
z goździkiem 
Alergeny: 1,3,7 

Zupa: jarzynowa 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : kotlet mielony, 
buraczki na ciepło, ziemniaczki 
z koperkiem 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny: 3 

Zupa: barszcz biały                           
z majerankiem na maślance 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : makaron pesto                     
z kurczakiem, ananas 
 
Kompot: jabłko- śliwka                     
z cynamonem 
 
Alergeny: 1,3,7 

Zupa: pieczarkowa z natka 
pietruszki 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : ryba po grecku, 
ziemniaczki, surówka                  
z ogórka kiszonego 
Kompot: truskawkowy 
 
Alergeny: 9 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Chleb orkiszowy z masłem                        
i miodem, 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  banan 
 
Alergeny: 1,7 

Bułka z masłem i pasztetem, 
ogórek zielony 
Kawa inka 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
Alergen: 1,7,3 

Mus brzoskwiniowy – wyrób 
własny 
Pieczywo chrupkie 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
 
Alergen: 1 

Rogalik z marmoladą – wyrób 
własny 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
 
Alergen: 1,7,3 

Budyń czekoladowy,- 
wyrób własny  
herbatniki 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  jabłko 
Alergen: 1, 7 

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


