
 

    od dnia 20.12 .2021r. do dnia 24.12.2021r.           
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie  Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, twarożek z ogórkiem 
i szczypiorkiem, kiełbasa 
żywiecka, pomidorek 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  winogrona 
Napar z lipy 
 
Alergeny: 1,7 

 Płatki kukurydziane na 
mleku, pieczywo razowe                   
i   pszenne   z masłem, pasta 
z białej fasoli i jabłuszka, 
ogórek zielony, szynka 
babuni, rzodkiewka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata z dzikiej róży 
Alergeny: 1, 7,                           

Makaron gwiazdki na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, pasta zielonego 
groszku, papryka, kurczak 
gotowany, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  winogrona 
Sok jabłkowy 
Alergeny:7,1  

Płatki jaglane na mleku, 
pieczywo razowe i   pszenne                 
z masłem, pasta z jajka ze 
szczypiorkiem, rzodkiewka, 
polędwica sopocka, ogórek 
zielony 
herbatka z cytryną 

Lemoniada z cytryn 
-wyrób własny 
Owoc:  mandarynka 
Alergeny:1,7,3 

 Musli owocowe na mleku, 
pieczywo razowe                         
i   pszenne   z masłem, 
serek Almette, pomidorek, 
kiełbaska żywiecka, 
rzodkiewka 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  ½ jabłka 
herbatka z cytryną 
 
Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: kalafiorowa z koperkiem 
 
Alergeny:  1,7,9  
 
II danie : pulpety z indyka w 
sosie pomidorowym, ziemniaki 
gotowane, surówka z kapusty 
pekińskiej 
 
Kompot: wieloowocowy 
 
Alergeny: 3,7   

Zupa: ogórkowa 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : bitki wołowe, 
kasza jaglana, surówka 
wielowarzywna 
 
Kompot: jabłko                         
z cynamonem 
 
Alergeny:7,1  

Zupa: pieczarkowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:  9,7 
 
II danie :gołąbki bez 
zawijania, surówka z białej 
rzodkwi, jabłka, szczypiorkiem 
i jogurtem 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny: 3 
7, 

Zupa: barszcz czerwony                   
z łazankami  
 
Alergeny: 1,7,9 
 
II danie : ryba po grecku, 
ziemniaczki gotowane, ogórek 
kiszony, 
 
Kompot:  jabłko                           
z goździkiem 
Alergeny:1,7,3 

Zupa: krupnik z natką 
koperku 
 
Alergeny: 1,9 
 
II danie : Naleśniki                     
z dżemem 
 
Herbatka z cytrynką 
 
Alergeny: 1,7,3 
 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Strucla owocowa 
Mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½  banan 
 
Alergeny:1,7,3 

Kajzerka z masłem, żółtym 
serem i pomidorkiem 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:1,7,3 

Budyń z kaszy jaglanej                      
i musem malinowym 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:1,7 

Wafle ryżowe z masłem                       
i dżemem 
kakao 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko  
Alergeny:7 

Bułka z masłem i 
pomidorem 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko  
Alergeny:1,3, 

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


