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PONIEDZIAŁEK 
 

 

 
 
owsianka na mleku, 
pieczywo, masło, kiełbasa 
sucha krakowska, pomidory, 
herbata z cytryną 

 
 
zupa ogórkowa, naleśniki  
z białym serem, kompot 
owocowy  

 

zupa ogórkowa, naleśniki  
z białym serem, 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  

zawiera alergeny: mleko i produkty 
pochodne, gluten 

zawiera alergeny: mleko  
i produkty pochodne, gluten 

 
 
 

 
WTOREK 

 
 
 
 
 

 

 
mleko z płatkami 
kukurydzianymi,  pieczywo, 
masło, twarożek ze śmietaną 
i szczypiorkiem, rzodkiewka, 
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 

 
budyń waniliowy  
z sokiem żurawinowym, 
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 
 
 

 
owsianka na mleku, 
pieczywo, masło, baleron, 
ogórki w słupkach, herbata  
z cytryną  

 

 
krem z dyni z grzankami, 
kasza jęczmienna, sznycelki  
z soczewicy, marchewka  
z groszkiem, kompot 
owocowy 
 

 
krem z dyni z grzankami, 
kasza jęczmienna, sznycelki  
z soczewicy, marchewka  
z groszkiem, kompot 
owocowy 

 
ciastka biszkoptowe 
przekładane marmoladą 
owocową, 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 
 
 

 
 
pieczywo, masło, konfitura 
brzoskwiniowa, miód,  kawa 
zbożowa z mlekiem 

 
 
zupa jarzynowa, ziemniaki 
tłuczone, schab pieczony  
w sosie własnym, buraczki na 
ciepło,  kompot owocowy 
 

 
 
zupa jarzynowa, ziemniaki 
tłuczone, kotlety sojowe, 
buraczki na ciepło, kompot 
owocowy 

 
 
kisiel wiśniowy, 
biszkopty, herbata 
owocowa, mleko, 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 
 

 

 
pieczywo, masło, pasta 
jajeczna ze szczypiorkiem, 
miód, mleko/herbata  
z cytryną 

 
żurek z kiełbasą, makaron   
świderki z białym serem, 
gotowana marchewka 
glazurowana miodem, 
kompot owocowy 

 
żurek z jajkiem, makaron   
świderki z białym serem, 
gotowana marchewka 
glazurowana miodem, 
kompot owocowy 

 
pieczywo chrupkie, 
zielone masło  
z pietruszką, ser żółty 
wycinanki, pomidory, 
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,  

 


