
27 – 31 stycznia 2020 

 

PONIEDZIAŁEK 

 
stolik szwedzki: 
owsianka na mleku, chleb 
żytni, masło, kiełbasa sucha 
krakowska, pomidory, 
herbata z cytryną 

 
 
zupa ogórkowa z ryżem, 
kasza jaglana, gotowane jajka 
w sosie koperkowym, 
surówka z rzodkiewki, 
kompot owocowy  

 

zupa ogórkowa z ryżem, 
kasza jaglana, gotowane jajka 
w sosie koperkowym, 
surówka z rzodkiewki, 
kompot owocowy  

 

bułka maślana, 
konfitura jagodowa, 
miód, herbata 
owocowa/kawa 
zbożowa z mlekiem, 
owoce 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko 
 i produkty pochodne, gluten 

 
 
 

 
WTOREK 

 
 
 
 
 

 

 
stolik szwedzki: 
mleko z granolą, chleb 
zwykły, twarożek  
z rzodkiewką  
i szczypiorkiem, masło, 
herbata z cytryną  

 
 
zupa ziemniaczana  
z majerankiem, ryż biały, 
gulasz wieprzowy z papryką, 
fasolka szparagowa  
z masełkiem, kompot 
owocowy  

 
 
zupa ziemniaczana  
z majerankiem, ryż biały, 
gulasz z papryki, fasolka 
szparagowa z masełkiem, 
kompot owocowy 

 
 
budyń waniliowy  
z truskawkami, 
herbatniki, herbata 
owocowa, owoce  

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten,  

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten,  

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten,  

zawiera alergeny: mleko  
i produkty pochodne, gluten 



 
 
 
 

ŚRODA 

 
stolik szwedzki: 
mleko z płatkami 
kukurydzianymi, graham, 
masło, baleron, ogórki 
kiszone, kakao/herbata  
z cytryną  

 

 

 
zupa krem z brokułów  
z groszkiem ptysiowym, 
kasza jęczmienna, sznycelki  
z soczewicy, marchewka  
z groszkiem, kompot  
 

 

 
zupa krem z brokułów  
z groszkiem ptysiowym, 
kasza jęczmienna, sznycelki  
z soczewicy, marchewka  
z groszkiem, kompot 

 

 
biszkopt ze śliwkami, 
herbata owocowa/ 
mleko, owoce 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten,  

 
 
 
 

 
CZWARTEK 

 
stolik szwedzki: 
chałka, masło, konfitura 
brzoskwiniowa, kawa 
zbożowa z mlekiem 

 
 
zupa jarzynowa, ziemniaki 
tłuczone, kotlety schabowe, 
kapusta zasmażana,  kompot 
owocowy 
 

 
 
zupa jarzynowa, ziemniaki 
tłuczone, kotlety sojowe, 
kapusta zasmażana,  kompot 
owocowy 

 
 
ciastka biszkoptowe 
przekładane marmoladą 
owocową, herbata 
owocowa/kakao,  
owoce 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne,  gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

 

 

PIĄTEK 

 
stolik szwedzki: 
bułka kielecka, masło, pasta 
jajeczna ze szczypiorkiem, 
miód, ogórki, mleko/herbata 
z cytryną 

 
 
zupa krem z selera, makaron  
z serem, gotowana 
marchewka glazurowana 
miodem, kompot owocowy 

 
 
zupa krem z selera, makaron  
z serem, gotowana 
marchewka glazurowana 
miodem, kompot owocowy 

 

pieczywo chrupkie, 
zielone masło, ser żółty 
gouda wycinanki, 
pomidorki koktajlowe, 
kawa zbożowa  
z mlekiem, owoce 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten,  

 


