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PONIEDZIAŁEK 
  

 
 
pieczywo, masło, kiełbasa 
szynkowa, ogórek kiszony, 
konfitura brzoskwiniowa, 
herbata z cytryną/mleko 

 
 
zupa krem z zielonego 
groszku, kasza jaglana, 
kotlety z jajek, surówka  
z marchewki, jabłek  
i chrzanu, kompot owocowy  

 

zupa krem z zielonego 
groszku, kasza jaglana, 
kotlety z jajek, surówka  
z marchewki, jabłek  
i chrzanu, kompot owocowy 

 

chałka, miód, 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 
 
 
 
 
 

 

 
 
owsianka na mleku, 
pieczywo, masło, biały ser, 
miód, herbata z cytryną  

  
 
zupa pomidorowa  
z kluseczkami, ziemniaki  
tłuczone, kotlety schabowe, 
kapusta zasmażana, kompot 
owocowy 

 
 
zupa pomidorowa  
z kluseczkami, ziemniaki  
tłuczone, kotlety sojowe, 
kapusta zasmażana, kompot 
owocowy 
 

 
 
kaszka manna na mleku  
z sokiem malinowym, 
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 



 
 
 
 

ŚRODA 

 
 
pieczywo, masło, szynka 
wieprzowa, dżem 
truskawkowy, ogórek  
w słupkach, kakao 
 
 

  
 
czerwony barszcz z jajkiem, 
łazanki z kiszoną kapustą, 
kompot owocowy  
 

 
 
czerwony barszcz z jajkiem, 
łazanki z kiszoną kapustą, 
kompot owocowy  
 

 
 
kisiel wiśniowy, herbatniki, 
mleko/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 

 
 
 

 

 
CZWARTEK 

 
 

 
 
mleko z płatkami, pieczywo, 
masło, ser żółty wycinanki, 
pomidory, herbata z cytryną 

 
 
rosół z makaronem, ryż, 
ragout z drobiu i warzyw, 
kompot owocowy 

 

 
 
bulion warzywny  
z makaronem, ryż, ragout  
z warzyw, kompot owocowy 
 

 

 
 
drożdżowe bułeczki  
z marmoladą owocową  
i kruszonką, 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 

 

 

PIĄTEK 

 

 
 
pieczywo, masło, kiełbasa 
drobiowa półsucha, 
rzodkiewka, herbata  
z cytryną/ kawa zbożowa 
z mlekiem 

 
 
zupa fasolowa  
z majerankiem, pierogi 
leniwe ze zrumienioną na 
masełku bułką tartą, kompot 
owocowy 
 
 

 
 
zupa fasolowa  
z majerankiem, pierogi 
leniwe ze zrumienioną na 
masełku bułką tartą, 
kompot owocowy 
 
 
 

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

 


