
 

    od dnia 19.12.2022r. do dnia 23.12.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek                             
z   rzodkiewką i szczypiorkiem, 
kiełbaska żywiecka, ogórek 
zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

Płatki kukurydziane na  
mleku, pieczywo razowe             
i   pszenne     z masłem, 
szynka konserwowa, ogórek 
kiszony, pasta z tuńczyka, 
pomidor 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata malinowa 
 
Alergeny:1,7,4 

Kluski lane na mleku, pieczywo 
razowe    i   pszenne                      
z masłem, indyk faszerowany, 
pomidor, dżem wiśniowy 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ kiwi 
Naturalny sok jabłko-mango 
 
Alergeny:1,3,7 

Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, żółty ser, sałata 
zielona, szynka domowa, 
papryka  
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½gruszka 
Herbata żurawinowa 
 
Alergeny:1,7, 

Płatki zbożowe na mleku, 
pieczywo razowe                        
i   pszenne     z masłem, 
pasta z jajkiem i 
szczypiorkiem, papryka 
polędwica sopocka, ogórek 
zielony 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Lemoniada wyrób własny 
 
Alergeny: Alergeny:1,7,3 
 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krem z zielonych warzyw 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : risotto z kurczakiem               
i warzywami ( ryż parabolis) 
Kompot: wieloowocowy 
Alergeny: 9 

Zupa: grochowa 
Alergeny: 9 
 
II danie : kluski leniwe                 
z sosem truskawkowym, 
surówka z marchewki                  
i jabłka 
Kompot: jabłko-gruszka              
z goździkiem 
Alergeny:1,7,3 

Zupa: pieczarkowa 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : gołąbki bez 
zawijania w sosie 
pomidorowym  , ziemniaczki 
gotowane, sałata masłowa            
z jogurtem 
Kompot: wiśniowy 
Alergeny:9,7 

Zupa: dyniowa 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : leczo z cieciorki                   
z warzywami, ryż parabolis 
 
Kompot: jabłko-gruszka                    
z cynamonem 
Alergeny: 

Zupa: barszcz czerwony                
z łazankami 
Alergeny: 1,7,3,9 
 
II danie : porcja smażonej 
ryby miruny, ziemniaczki 
gotowane, surówka                         
z kapusty kiszonej 
Kompot: malinowy 
Alergeny:3,7, 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Chałka z masłem, 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ banan 
Alergeny:1,7 

Bułka z masłem i pasztetem, 
ogórek kiszony 
kakao 
 
Herbatka z cytrynką, 
Owoc: ½ jabłka 
Alergeny:1,7, 

Koktajl mleczno-owocowy 
-wyrób własny 
biszkopty 
 
Herbatka z cytrynką, 
Owoc: ½ pomarańcz 
Alergeny:7,3,1, 

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

Kisiel wiśniowy – wyrób 
własny, 
bułka z masłem 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ gruszka 
Alergeny: 

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


