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PONIEDZIAŁEK 

 
 
mleko z płatkami 
kukurydzianymi, chleb 
tradycyjny, masło, schab 
wędzony, ogórki kiszone, 
herbata z cytryną 

 
 
zupa krem z cukinii, 
naleśniki z białym serem, 
kompot owocowy  

 

zupa krem z cukinii, naleśniki  
z białym serem, kompot 
owocowy 

 

pieczywo chrupkie, 
masło, żółty ser gouda 
– wycinanki, 
pomidorki koktajlowe, 
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 

 
 
 
 
 

 

 
 
chleb żytni, masło/zielone 
masło z pietruszką, jajecznica 
na mleku, rzodkiewka, kakao  

 
 
zupa z soczewicy, ziemniaki 
z koperkiem, sznycelki 
mielone, mizeria  
ze śmietaną, kompot 
owocowy 

 
 
zupa z soczewicy, ziemniaki z 
koperkiem, sznycelki  
z kalafiora, mizeria ze 
śmietaną, kompot owocowy 

 
 
bułka maślana, 
powidło śliwkowe, 
miód, mleko/herbata 
owocowa, owoce  

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko  
i produkty pochodne, gluten 



 
 
 
 

ŚRODA 

 
 
sztangielki, masło, kiełbaski 
na gorąco, ogórki, herbata  
z cytryną/ kawa  
z mlekiem 

 
 
zupa grochowa, żółty ryż, 
filet z ryby, surówka  
z kiszonej kapusty, 
marchewki i cebulki dymki, 
kompot owocowy  

 
 
zupa grochowa, żółty ryż, filet 
z ryby, surówka z kiszonej 
kapusty, marchewki i cebulki 
dymki, kompot owocowy 

 
 
kisiel cytrynowy  
z truskawkami, herbata 
owocowa, mleko, 
owoce 
  

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, seler, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, seler, gluten, jajo 

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

 
 
 
 

 
CZWARTEK 

 
 
chleb żytni, masło, żółty ser 
gouda – wycinanki, 
rzodkiewki, herbata  
z cytryną/mleko 

 
 
zupa jarzynowa, kasza 
jęczmienna, gulasz z indyka, 
zielona sałata z sosem 
winegret, kompot owocowy 
 
  

 
 
zupa jarzynowa, kasza 
jęczmienna, gulasz z cukinii, 
zielona sałata z sosem 
winegret, 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 

 

 

PIĄTEK 

 
 
owsianka na mleku, chleb 
tradycyjny, masło, szynka  
z indyka, zielona sałata, 
miód, kawa zbożowa  
z mlekiem 

 
 
kapuśniak z ziemniakami, 
makaron świderki z białym 
serem, surówka z marchewki 
z pomarańczą, kompot 
owocowy 
 

 
 
kapuśniak z ziemniakami, 
makaron świderki z białym 
serem, surówka z marchewki  
z pomarańczą, kompot 
owocowy 
 

 

galaretka wiśniowa  
i agrestowa z jogurtem 
naturalnym, 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 

 


