
 

 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniedziałek 

26.09.2022 

Wtorek 

27.09.2022 
 

Środa 

28.09.2022 

Czwartek 

29.09.2022 

Piątek 

30.08.2022 
 

 
 

śniadanie 

makaron na mleku z miodem 
(mleko ,mąka pszenna, jajka)  
rogal maślany(masło z mleka ,mąka 
pszenna, jajka) jajko 
gotowane(jajko) filet drobiowy 
gotowany(gorczyca, seler, soja) 
Dżem Truskawkowy, serek  
wiejski(ser twarogowy z 
mleka)pomidor, ogórek, 
rzodkiewka, papryka, herbata z 
cytryną i miodem(250ml-5gmiodu) 
jabłko 

ryż na mleku z miodem(ryż, mleko) 
chleb mieszany pszenny, żytni, (mąka, 
pszenna,  żytnia) Masło z (mleka) serek 
topiony (ser z mleka) polędwica 
drobiowa(seler, gorczyca) pomidor, 
ogórek, rzodkiewka,  herbata z cytryną i 
miodem(250ml-5gmiodu)arbuz 

 
 
 
 
 

kasza manna na mleku z miodem( 
gluten, mleko, 5g miodu na 250ml ) 
bagietka pszenna(mąka pszenna)  
szynka wieprzowa(gorczyca, seler, 
soja)twaróg ze śmietaną (twaróg z 
mleka)pasta z łososia(ryba, masło z 
mleka)pomidor, rzodkiewka, ogórek, 
papryka, herbata z cytryną i 
miodem(250ml-5gmiodu)jabłko 
 

kluski lane na mleku z miodem(mąka 
pszenna, jajka, mleko, 5g miodu na 
250ml ) chleb mieszany pszenny, 
żytni, (mąka, pszenna,  żytnia) Masło 
z (mleka)serek ALMETTE(ser z mleka, 
mleko w proszku) parówka drobiowa 
na gorąco( gorczyca, seler, soja) pasta 
jajeczna(jajka, majonez)ogórek, 
pomidor, papryka, rzodkiewka, 
herbata z cytryną i miodem(250ml-
5gmiodu)winogron 

płatki CHEERIOS na mleku z 
miodem(mleko, 5g miodu na 250ml ) 
chleb mieszany pszenny, żytni, (mąka, 
pszenna,  żytnia) Masło z (mleka) 
serek FROMAGE(ser twarogowy z 
mleka) kiełbasa krakowska(seler 
,gorczyca, soja) baton 
drobiowy(gorczyca, seler, soja) 
pomidor, ogórek, rzodkiewka,  
herbata z cytryną i miodem(250ml-
5gmiodu)arbuz 

II śniadanie Kiwi, marchew banan Kalarepa, gruszka jogurt(mleko, śmietana z mleka), kiwi banan 

zupa zupa szczawiowa( seler,  jajka, 
śmietana z mleka)  

kapuśniak (seler) 
 

barszcz biały z ziemniakami(barszcz 
biały, seler, śmietana z mleka) 

zupa wiosenna z kapustą białą i kaszą 
manną(seler) 

zupa fasolowa z ziemniakami(jajka, 
mąka pszenna,, seler) 

drugie danie Gulasz wieprzowy gotowany(mąka 
pszenna) Kasza jęczmienna 
gotowana(kasza 
jęczmienna)mandarynka 

Pulpety w sosie koperkowym( bułka 
pszenna, jajka, mąka pszenna 
,śmietana z mleka) Makaron razowy 
(jajka)winogron 

Kebab po polsku(mąka pszenna) Ryż na 
sypko, śliwka renkloda 
 
 

Bitka wieprzowa(mąka pszenna) Kasza 
gryczana gotowana(kasza)gruszka 
 
 

Ryba dorsz duszony w piekarniku(ryba 
dorsz, seler)ziemniaki z wody, sos po 
grecku, brzoskwinia 
 

surówka Ogórek kwaszony  Surówka z marchwi i jabłka( śmietana z 
mleka) 

Fasolka szparagowa gotowana 
 

Marchew na gorąco( masło z mleka, 
mąka pszenna) 

 

kompot Kompot truskawkowy(250ml-2g 
miodu) 

Kompot agrestowy(250ml-2g miodu) 
 

Kompot wiśniowy(250ml-2g miodu) 
 

Kompot z aronii (250ml-2g miodu) 
 

Kompot węgierkowy(250ml-2g 
miodu) 

podwieczorek      

 gruszka pomarańcza Winogron,  kefir (mleko, śmietana z 
mleka) 
 

nektarynka Jabłko, śliwka 

      


