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PONIEDZIAŁEK 

 

chleb żytni ze słonecznikiem, 

masło, zielone masło z pietruszką,  

szynka wieprzowa, pomidorki 

koktajlowe, kawa zbożowa  

z mlekiem 

 

zupa pomidorowa z ryżem, 

racuchy z rabarbarem i cukrem 

pudrem, sos waniliowy, kompot 

owocowy 

 

zupa pomidorowa z ryżem, racuchy 

z rabarbarem i cukrem pudrem, sos 

waniliowy, kompot owocowy 

 

bułka kielecka, masło, ser 

żółty - wycinanki, ogórek, 

herbata owocowa, 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 

 
 
 
 
 

 

 
 
mleko z płatkami 
kukurydzianymi, chleb 
tradycyjny, masło, twarożek  
z jogurtem naturalnym  
i ogórkiem, miód, herbata  
z cytryną  

 
 
zupa pieczarkowa  
z kluseczkami, kasza jaglana, 
pulpety z drobiu w sosie 
koperkowym, surówka  
z marchewki, jabłka  
i chrzanu, kompot owocowy 

 
 
zupa pieczarkowa  
z kluseczkami, kasza jaglana, 
pulpety z soczewicy w sosie 
koperkowym, surówka  
z marchewki, jabłka i chrzanu, 
kompot owocowy 

 
 
andrut z masą 
kajmakową, kawa  
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 



 
 
 
 

 
ŚRODA 

 
 
owsianka na mleku, chleb 
żytni bez drożdży, masło, 
szynka z indyka, ogórki 
kiszone, herbata  
z cytryną 

 
 
zupa jarzynowa, ziemniaki 
opiekane, filet z soli 
panierowany, surówka  
z kiszonej kapusty  
z marchewką i cebulą dymką, 
kompot owocowy 
 

 
 
zupa jarzynowa, ziemniaki 
opiekane, filet z soli 
panierowany, surówka  
z kiszonej kapusty  
z marchewką i cebulą dymką, 
kompot owocowy 
 

 
 
biszkopt pieczony  
w przedszkolu, 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 

 
 
 
 

CZWARTEK 

 
 
chałka, masło, powidło 
śliwkowe, kawa zbożowa  
z mlekiem 

 
 
rosół z makaronem, mleczny 
ryż zapiekany z jabłkami  
i cynamonem, kompot 
owocowy 
 

 
 
bulion warzywny  
z makaronem, mleczny ryż 
zapiekany z jabłkami  
i cynamonem, kompot 
owocowy 
 

 
 
smoothie bananowo 
brzoskwiniowe  
z jogurtem naturalnym, 
wafle, herbata 
owocowa, 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 

 

 

PIĄTEK 

 
 
mleko z granolą/musli, chleb 
tradycyjny, masło, baleron,  
sałatka grecka, herbata  
z cytryną 

 
 
barszcz zabielany śmietanką 
z jajkiem, krokiety z mięsem, 
kompot owocowy 

 
 
barszcz zabielany śmietanką  
z jajkiem,  krokiety 
z ciecierzycą, kompot 
owocowy 

 

bułka kielecka, masło, 
łosoś wędzony, ogórki, 
herbata owocowa, 
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,  

 


