
 

    od dnia 30.01.2023r. do dnia 03.02.2023r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie  Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek z suszonym 
pomidorem, kiełbaska 
krakowska, ogórek zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe                            
i   pszenne     z masłem,  
szynka konserwowa sałata 
zielona, pasta z białej fasoli, 
ogórek kiszony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi 
Herbata malinowa 
 
Alergeny:1,7 

Kakao ,  pieczywo razowe                    
i   pszenne     z masłem, żółty 
ser, młody szpinak, indyk 
faszerowany, pomidor 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Sok jabłko- pomarańcza 
 
Alergeny:1,7 

Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne                          
z masłem, szynka domowa, 
ogórek zielony, pasta                            
z  marchewki, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi 
Herbata owoce leśne 
 
Alergeny:1,7 

Płatki kukurydziane              
na mleku, pieczywo razowe    
i   pszenne     z masłem, 
serek ziołowy Almette, 
papryka, polędwica 
sopocka, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ gruszki  
Lemoniada wyrób własny 
 
Alergeny: 1,7 

Obiad 
 
 
 
 

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

Zupa: kalafiorowa 
Alergeny:9,7 
 
II danie : devolay , 
ziemniaczki gotowane,                      
surówka colesław   
Kompot: jabłko- gruszka             
z cynamonem 
Alergeny:1,7 

Zupa: z kiszonej kapusty 
Alergeny:9 
 
II danie : leczo z cieciorki                  
z ryżem parabolis. 
 
Kompot: truskawkowy 
Alergeny:9 

Zupa: z soczewicy 
Alergeny:9 
 
II danie : pulpeciki z indyka            
w sosie koperkowym, makaron,  
surówka z pora, mandarynki, 
kukurydz i jogurtu 
 
Kompot: jabłko- gruszka                    
z goździkiem 
Alergeny: 1,7,3 

Zupa: ryżanka z natką 
pietruszki 
Alergeny:9 
 
II danie : ryba po grecku, 
ziemniaczki gotowane, 
ogórek kiszony 
 
Kompot: wiśniowy 
Alergeny:9, 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Budyń czekoladowy, 
biszkopty 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  banan 
Alergeny:1,7,3 

Galaretka truskawkowa                     
z owocami 
Wafle andruty 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
Alergeny:1 

Ciasto drożdżowe                                  
z rodzynkami – wyrób własny 
 
Mleko 
 
Herbatka z cytrynką, 
Owoc: ½  gruszka 
Alergeny:1,7,3 

Wafle ryżowe z dżemem 
truskawkowym 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ pomarańczy 
 
Alergeny:1 

Plecionka owocowa 
Kakao 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
Alergeny:1,7,3 

Wszystkie Grupy :  Śniadanie  stół szwedzki, woda w ciągłym dostępie w grupach1,7 


