
 

    od dnia 05.12.2022r. do dnia 09.12.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek                            
z pomidorem i szczypiorkiem, 
kiełbaska lisiecka, ogórek 
zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: kiwi 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

Płatki cyni- minis na mleku, 
pieczywo razowe    i   
pszenne     z masłem, pasta z 
marchewki, papryka , schab 
pieczony, sałata zielona, 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata owoce leśne 
 
Alergeny:1,7 

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, pasta z awokado, 
pomidor, polędwica sopocka, 
ogórek zielony  
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: kiwi 
Naturalny sok jabłkowy 
 
Alergeny:1,7 

Płatki kukurydziane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, pasta z cieciorki z 
suszonym pomidorem, szpinak, 
indyk faszerowany, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka  
Herbata żurawinowa 
 
Alergeny:1,7 

Makaronik na mleku, 
pieczywo razowe                          
i   pszenne     z masłem, 
żółty ser, ogórek kiszony, 
szynka konserwowa 
pomidor,  
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ gruszka 
Lemoniada wyrób własny 
 
Alergeny: 1,7,3 
 

Obiad 
 
 
 
 

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

Zupa: fasolowa 
Alergeny: 9 
 
II danie : naleśniki z serem 
białym, brzoskwinią i musem 
truskawkowym 
Kompot: jabłko-gruszka  
cynamonem 
Alergeny:1,7,3 

Zupa: ze słodkiej kapusty 
Alergeny: 9 
 
II danie : kotlecik drobiowy, 
ziemniaczki gotowane                             
z koperkiem, bukiet warzyw 
gotowanych na parze                                   
z masełkiem i bułeczka 
Kompot: wiśniowy 
Alergeny:1,7,3 

Zupa: krem ziemniaczano- 
porowa 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : spaghetti mięsem                   
i pomidorami 
Kompot: jabłko- gruszka  
z goździkiem 
 
Alergeny:1,7 

Zupa: jarzynowa,  
Alergeny: 9,7 
 
II danie : porcja ryby 
miruny smażona                  
z  ziemniaczkami, surówka 
z kiszonej kapusty 
 
Kompot: malinowy 
Alergeny: 1,7,3 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Kisiel wiśniowy – wyrób własny 
bułka z masłem 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ banan 
Alergeny:1,7 

Kajzerka z masłem, 
kiełbaska żywiecka, ogórek 
kiszony 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
Alergeny:1,7 

Łabędzi puch z malinami 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
Alergeny: 1,7 

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

smufii owocowe- wyrób 
własny 
Wafelek kakaowy 
 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Alergeny:1,7,3 

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


