
 

    od dnia  27.12.2021r. do dnia 31.12.2021r.           
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie  Płatki owsiane na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, serek Almette 
ziołowy, ogórek zielony, 
kiełbaska krakowska, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  mandarynka 
Herbata miętowa 
 
Alergeny: 1,7 

 Kasza manna na mleku, 
pieczywo razowe                        
i   pszenne   z masłem, pasta 
z cieciorki z suszonym 
pomidorem, rzodkiewka, 
wędlina drobiowa, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ gruszki 
Herbata owoce leśne 
Alergeny:   1,7                           

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne   
z masłem, dżem wiśniowy, 
szynka mielona, pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  mandarynka 
Herbata żurawinowa 
 
Alergeny:1,7 

Płatki musli owocowe na 
mleku, pieczywo razowe                      
i   pszenne   z masłem, 
kiełbaska szynkowa, ogórek 
zielony, żółty ser, papryka 
 
herbatka z cytryną 

 
Lemoniada z cytryn 

-wyrób własny 
 
Owoc:  ½ gruszki 
Alergeny:1,7 

Płatki kukurydziane  na 
mleku, pieczywo razowe    
i   pszenne   z masłem, 
jajko ze szczypiorkiem, 
rzodkiewka, kiełbaska 
żywiecka, papryka 
herbatka z cytryną 
 
Owoc:  ½ jabłka 
Herbatka z cytrynką 
 
Alergeny:1,7,3 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krupnik z kaszą jaglaną               
i natką pietruszki 
 
Alergeny:  9 
 
II danie : placki ziemniaczane, 
surówka z marchewki i jabłka  
 
Kompot: 
wieloowocowy 
 
Alergeny:1,3 

Zupa: brokułowa   
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : kotlet mielony, 
ziemniaczki gotowane, 
surówka z białej kapusty              
z koperkiem 
 
Kompot: truskawkowy               
 
Alergeny:1,3 

Zupa: grochowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:  9 
 
II danie :gulasz z indyka, 
kasza bulgur, buraczki na 
ciepło 
 
Kompot: wiśniowy 
 
Alergeny: 

Zupa: ryżanka z natką 
pietruszki 
Alergeny: 9 
 
II danie : 
porcja smażonej ryby, 
ziemniaczki gotowane , 
surówka z kiszonej kapusty 
Kompot: malinowy 
 
Alergeny:1,7.3 

Zupa: jarzynowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny: 9,7 
 
II danie : makaron                     
z truskawkami i śmietaną 
 
Kompot: jabłko- 
cynamon 
 
Alergeny:7,1.3 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Budyń kakaowy, 
biszkopty 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny:7,37 

Ryż ze śmietaną                           
i cynamonem 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłka 
 
Alergeny: 

Mus jabłkowy 
Pieczywo ryżowo-
kukurydziane 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Alergeny: 

Chałka z masłem 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ jabłko 
 
Alergeny:1,7,3 

Bułka z masłem                          
i pomidorem 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc:1/2 jabłko 
 
Alergeny:1,7,3 

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