
 

    od dnia 29.11 .2021r. do dnia  03.12.2021r.           
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, twarożek                           
z rzodkiewką i szczypiorkiem, 
kiełbaska krakowska, ogórek 
zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  winogrona 
Napar z mięty 
Alergeny: 1,7 

 Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe                        
i   pszenne   z masłem, dżem 
truskawkowy, indyk 
faszerowany, ogórek zielony, 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  mandarynka 
Herbata owoce leśne 
 
Alergeny:1,7                             

Płatki kukurydziane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, kiełbasa szynkowa, 
papryka, pasta z zielonego 
groszku, rzodkiewka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  winogrona 
Sok jabłkowy 
Alergeny:7,1 

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, kurczak miodowy, 
ogórek kiszony, pasta                       
z tuńczyka, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  mandarynka 
Herbatka malinowa 
Alergeny:7,1 

 Płatki musli owocowe na 
mleku, pieczywo razowe    
i   pszenne   z masłem, 
serek Almette ziołowy, 
rzodkiewka, baleron, 
ogórek zielony  
 
herbatka z cytryną 

Lemoniada z cytryn 
-wyrób własny 

 
Owoc:  ½ gruszki 
Alergeny:7,1 

Obiad 
 
 
 
 

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

Zupa: krem z dyni   
 
Alergeny: 9  
 
II danie : kotlet schabowy, 
ziemniaczki gotowane, 
kapusta kiszona parzona 
 
Kompot: jabłko-gruszka, 
goździk 
 
Alergeny:3,1 

Zupa: fasolowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:  9 
 
II danie : naleśniki z serem               
i musem truskawkowym, 
 
Kompot: malinowy 
 
Alergeny:1,7,3, 

Zupa: szczawiowa z jajkiem 
Alergeny: 9,7,3  
 
II danie : spaghetti z mięsem             
i serem 
 
Kompot: jabłko- gruszka z 
cynamonem 
 
Alergeny:7,3 

Zupa: ryżanka z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:  9 
 
II danie : smażona porcja 
miruny, surówka z pora, 
kukurydzy, mandarynki            
z jogurtem, ziemniaczki 
gotowane  
Kompot: truskawkowy 
Alergeny:1,3 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Pieczywo chrupkie z masłem                 
i pomidorem, 
kakao 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ banana 
 
Alergeny:1,7 

Serek bananowy- wyrób 
własny, bułka z masłem, 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:1,7 

Bułka z masłem , pasztetem i 
ogórkiem zielonym 
kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ gruszki 
 
Alergeny:1,7 

Ciasto marchewkowe – wyrób 
własny 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:1,7,3 

Trufle czekoladowe -wyrób 
własny 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:7,1 

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


