
 

    od dnia  24.01.2022r. do dnia 28.01.2022r.           
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie  Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, twarożek                          
z rzodkiewką i szczypiorkiem, 
kiełbaska żywiecka, pomidorek 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  mandarynka 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

Płatki kukurydziane na 
mleku, pieczywo razowe                   
i   pszenne   z masłem, pasta 
z awokado, papryka, indyk 
pieczony, ogórek zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: kiwi 
Herbata owoce leśne 
 
Alergeny:      1,7                         

Kluski lane na mleku, pieczywo 
razowe    i   pszenne   z 
masłem, pasta z zielonego 
groszku, rzodkiewka, 
polędwica miodowa, 
pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:   mandarynka 
Sok naturalny jabłko-gruszka 
Alergeny:1,7,3 

Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, pasta z jajka                     
i szczypiorku, rzodkiewka, 
polędwica sopocka, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  kiwi 
Herbatka z dzika róża z maliną 
 
Alergeny:1,7,3 

 Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   
pszenne   z masłem, pasta z 
tuńczyka, ogórek kiszony, 
szynka mielona, papryka 
 
herbatka z cytryną 

Lemoniada z cytryn 
-wyrób własny 

 
Owoc:  ½ gruszka 
Alergeny1,7,4 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: szczawiowa z jakiem 
 
Alergeny:  9,3,7 
 
II danie : stogonow wieprzowy, 
kasza bulgur, surówka colesław 
 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny:9 

Zupa: ziemniaczana z natką 
pietruszki   
 
Alergeny: 9 
 
II danie : łazanki z kapustą 
kiszoną, mięsem                           
i pieczarkami 
 
Kompot:  wiśniowy 
 
Alergeny:1,7.3 

Zupa: barszcz biały 
Alergeny:  7,9 
 
II danie : schab pieczony ze 
śliwką, ziemniaczki, bukiet 
warzyw  gotowanych                         
z bułeczką  i masełkiem 
 
 
Kompot: jabłko- gruszka                 
z goździkiem 
 
Alergeny:1,7 

Zupa: fasolowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : kolorowy kociołek                
z kurczakiem, ryż parabolis 
 
Kompot: truskawkowy 
 
Alergeny: 9 

Zupa: krupnik jęczmienny 
z natką pietruszki 
 
Alergeny: 1,9 
 
II danie : kluski leniwe             
z musem truskawkowym, 
surówka z marchwi i jabłka 
 
Kompot: jabłko- gruszka 
z cynamonem 
 
Alergeny:1,7,3,4 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Kisiel wiśniowy – wyrób własny 
bułka z masłem 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: 1/2 banan 
 
Alergeny: 1,7 

Ryż ze śmietanką                          
i cynamonem 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
 
Alergeny: 7 

Mus brzoskwiniowy,  
Wafle ryżowe 
Herbatka z cytrynką, 
 
Chipsy jabłko-truskawka 
 
Alergeny: 

Rogaliki z marmoladą – wyrób 
własny 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ gruszka 
 
Alergeny:1,7,3 

Grahamka z masłem                    
i pomidorem 
kakao 
Herbatka z cytrynką, 
Owoc: ½ jabłko 
 
 
Alergeny:1,7 

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


