
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Ś
n
ia

d
a
n
ie

płatki kukurydziane, mleko 7, schab 

staropolski, ser biały, ogórek, papryka,    

pieczywo mieszane1, masło 7,          

herbata owocowa                                                 

ALERGENY 1,7 

kakao7 ,8,                                                                

szynka ,pasta z  czerwonej fasoli, sałata, 

pomidor, pieczywo mieszane 1,masło 7,                                                 

herbata owocowa                                                                              

ALERGENY 1,7 ,8

kasza na mleku 1,7,                                       

szynka z indyka,  ser żółty 7,                                                  

rzodkiewka, ogórek,                      

pieczywo mieszane 1, masło 7,           

herbata ziołowa                              

ALERGENY 1,7

bawarka 7,                                               

baleron, jajecznica 3                                            

pomidor, rukola, pieczywo mieszane 1, 

masło 7,                                                        

herbata ziołowa                                                                

ALERGENY 1,3,7

płatki na mleku 7                                   

indyk, serek twój smak 7                                       

ogórek ,powidła,                                        

pieczywo mieszane,masło 1,7,                         

herbata                                                      

ALERGENY 1,7

Z
u
p
a rosółz makaronem                                      

ALERGENY 7

 ogórkowa                                            

ALERGENY 1

zupa z soczewicy                                   

ALERGENY 7

krupnik                                                                

ALERGENY  1

solferino                                                               

ALERGENY

D
ru

g
ie

 d
a
n
ie makaron penne, szpinak z serem feta i 

pomidorkami koktajlowymi  1,7                                                                   

surówka z czerwonej kapusty                                  

kompot  sliwkowy                                       

ALERGENY 1,7

pieczone udziki z kurczaka,                         

ziemniaki marchewka z groszkiem,                          

kompot truskawkowy                                             

ALERGENY 

makaron z serem 1,3,7                                               

z sosem jagodowym,                                      

surówka z marchewki i jabłuszka                                

kompot wieloowocowy                                                               

ALERGENY 1,3,7

gulasz z drobiowy 1 ,                                                  

kasza  jaglana, mix warzyw na parze                                               

kompot  śliwkowy                                   

ALERGENY 1 

ryba pieczona, surówka z białej kapusty z 

koperkiem, ziemniaki,                                                               

kompot porzeczkowy                                       

ALERGENY

P
o
d
w

ie
c
z
o
re

k

żywiecka, ogórek kiszony, pieczywo 

mieszane, masło 1,7                                             

herbata                                                 

ALERGENY 1,7 

owsianka z bakaliami,                               

chrupki kukurydziane,                                   

mix owoców                                      

ALERGENY 

chałka , masło 1,7, miód, mix owoców,       

pieczywo chrupkie, herbata                                              

ALERGENY 1,7

budyń czekoladowy1,7                              

krążki   ryżowe, mix owoców                               

herbata                                                                 

ALERGENY 1,7

racuszki z jabłkiem  1,3,7                                       

herbata z cytryną                                    

ALERGENY 1,3,
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Ś
n
ia

d
a
n
ie

płatki kukurydziane, schab pieczony         

ogórek papryka, pieczywo mieszane,                 

masło, herbata

mleko, indyk pieczony, sałata, pomidor, 

pieczywo mieszane bezglutenowe, masło 

dietowe, herbata owocowa

ryż na mleku, schab pieczony, 

rzodkiewka, ogórek, pieczywo mieszane 

bezglutenowe, masło dietowe, herbata 

ziołowa

mleko, indyk gotowany, pomidor, rukola, 

pieczywo mieszane beglutenowe, masło 

dietowe, herbata ziołowa

płatki na mleku,                                          

schab pieczony, ogórek                                   

pieczywo mieszane bezglutenowe,                                                

masło dietowe,                                      

herbata

Z
u
p
a

rosół z makaronem bezglutenowym                               ogórkowa zupa z soczewicy krupnik z kaszą kukurydzianą solferino

D
ru

g
ie

 d
a
n
ie

makaron penne ze szpinakiem i 

pomidorkami koktajlowymi                         

surówka  z czerwonej kapusty                            

kompot  sliwkowy                  

pieczone udziki z kurczaka ziemniaki ,    

marchewka z groszkiem,                                                   

kompot truskawkowy

makaron z musem jabłkowym sos 

waniliowy, surówka z marchewki i 

jabłuszka, kompot wieloowocowy

gulasz drobiowy                                             

kasza jaglana,    mix warzyw na parze,                                             

kompot porzeczkowy

ryba pieczona                                   

surówka z białej kapusty z koperkiem                                   

ziemniaki,                                                       

kompot porzeczkowy

P
o
d
w

ie
c
z
o
re

k

ser żółty ogórek, kiszony, pieczywo 

mieszane, masło ,                                    

herbata                

owsianka z bakaliami, chrupki 

kukurydziane, mix owoców

pieczywo dietowe z masłem i miodem,     

mix owoców,  herbata

budyń,                                                        

krążki ryżowe, mix owoców, herbata

racuszki z jabłkiem ,                                 

herbata z cytryną
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