
 

    od dnia 28.11.2022r. do dnia 02.12.2022r.        
 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jęczmienne na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, twarożek z 
pomidorem suszonym, kiełbasa 
krakowska, papryka 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: winogrona 
Herbata z lipy 
 
Alergeny: 1,7 

Płatki ryżowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   
pszenne     z masłem, jajko 
ze szczypiorkiem, sałata 
zielona, szynka konserwowa, 
pomidor 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata żurawinowa 
 
Alergeny:1,7 

Kakao, pieczywo razowe                     
i   pszenne     z masłem, żółty 
ser, szpinak bybe , indyk 
pieczony – wyrób własny, 
ogórek zielony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: kiwi 
Sok naturalny jabłko-mango 
 
Alergeny:1,7 

Kasza kukurydziana na mleku, 
pieczywo razowe    i   pszenne     
z masłem, dżem wiśniowy, 
polędwica miodowa, 
pomidorek 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: mandarynka 
Herbata malinowa 
 
Alergeny:1,7 

Płatki zbożowe na mleku, 
pieczywo razowe    i   
pszenne     z masłem, 
paprykarz -wyrób własny, 
kiełbaska szynkowa, 
ogórek kiszony 
 
herbatka z cytryną 
 
Owoc: ½ gruszki 
Lemoniada z cytryn wyrób 
własny 
 
Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: szczawiowa z jajkiem 
 
Alergeny: 3,9 
 
II danie : kurczak curry, kasza 
kus-kus, sałata lodowa                        
z rzodkiewką, szczypiorkiem                   
i sosem winegret  
Kompot: wieloowocowy 
Alergeny: 9,1 

Zupa: zupa krem                        
z marchewki 
 
Alergeny: 9 
 
II danie : indyk duszony                
w ziołach z makaronem 
Kompot: jabłko-gruszka               
z cynamonem 
Alergeny:9,7,3 

Zupa: zacierkowa z natką 
pietruszki 
 
Alergeny:7,1,3,9 
 
II danie : leczo z cieciorki                   
z warzywami, ryż parabolis 
Kompot: wiśniowy 
Alergeny: 9 

Zupa: buraczkowa, 
 
Alergeny: 7,9 
 
II danie : schab pieczony                
ze śliwką, ziemniaczki 
gotowane, fasolka szparagowa 
z bułeczką i masłem 
Kompot:  jabłko-gruszka                 
z goździkiem 
Alergeny:1,7 

Zupa: ogórkowa 
 
Alergeny: 7,9 
 
II danie : makaron                       
z truskawkami, białym 
serem i śmietaną 
 
Kompot: malinowy 
Alergeny:1,7,3 

Podwieczorek 
 
 
 
 

Budyń z kaszy jaglanej z musem 
truskawkowym 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ banan 
Alergeny: 1, 

Bułka z masłem i serkiem 
waniliowym 
mleko 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½jabłko 
Alergeny:1,7 

Plecionka drożdżowa, 
Kawa inka 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½ pomarańcz 
Alergeny:1,9,3 

Mus brzoskwiniowy 
Wafelki śmietankowe 
 
Herbatka z cytrynką, 
 
Alergeny:1,7,3 

Kajzerka z masłem                             
i pomidorem  
kakao 
Herbatka z cytrynką, 
 
Owoc: ½jabłko 
Alergeny:1,7 

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


