
        

 

DATA      ŚNIADANIE            OBIAD PODWIECZOREK 

17.01 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, sałata 

zielona, pomidor, ogórek zielony, 

rzodkiewka, papryka czerwona, herbata z 

cytryną, sok marchwiowo-jabłkowo-

ananasowy naturalny. 

Pomidorowa z ryżem, filet z ziemniaki z 

koperkiem, surówka wielowarzywna z  

jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, pasta 

jajeczna, sałata zielona, pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, papryka czerwona,  

szczypior, kakao, owoce. 

18.01 

wtorek 

Zapiekanki z szynką i serem żółtym, 

ketchup, herbata z cytryną, sok 

marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Rosół z lanymi kluskami, kotlet schabowy, 

ziemniaki, buraczki na gorąco, kompot 

wiśniowy. 

Chrusty herbata z cytryną, owoce. 

19.01 

środa 

Płatki ryżowe na mleku, herbata,  sok 

marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Ogórkowa z ziemniakami, pierogi z mięsem, 

sos pieczarkowy, sałata lodowa z pomidorem 

i mozzarellą, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, serek 

homogenizowany, herbata z cytryną, 

owoce. 

20.01 

czwartek 

Płatki jaglane na mleku, herbata, sok 

marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Krupnik, filet z kurczaka, ziemniaki, surówka 

z kapusty czerwonej z jabłkiem, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, rzodkiewka, szczypior, kakao, 

owoce. 

21.01 

piątek 

Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, 

sałata zielona, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, szczypior, 

herbata, sok marchwiowo-jabłkowo-

ananasowy naturalny. 

Brokułowa, ryba miruna smażona, ziemniaki 

z koperkiem, surówka z kapusty kiszonej z 

marchewką i jabłkiem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło,  

pasta jajeczna, sałata zielona, pomidor, 

ogórek zielony, rzodkiewka, papryka 

czerwona, kakao, owoce. 

24.01 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

kabanosy, sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, papryka czerwona, kakao, sok 

marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Krupnik z płatków owsianych, pulpety w 

sosie pomidorowym, kasza gryczana biała, 

marchewka 

z jabłkiem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, twarożek, 

herbata z cytryną, owoce. 

25.01 

wtorek 

Płatki kukurydziane na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Kalafiorowa z natką pietruszki,  

knedle z serem, surówka z marchwi, 

brzoskwini i jabłka, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, 

sałata zielona, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, 

szczypior, herbata z cytryną, owoce. 

26.01 

środa 

Pieczywo mieszane, masło, kiełbasa na 

gorąco, ketchup, sałata zielona, pomidor, 

ogórek zielony, papryka czerwona, kakao, 

sok marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Barszcz ukraiński, gulasz, kasza jęczmienna, 

mizeria z jogurtem i szczypiorkiem, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło,  

pasta rybna, sałata zielona, pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, papryka żółta, 

herbata z cytryną, owoce. 

27.01 

czwartek 

 

 

Zapiekanki z szynką i serem żółtym, 

ketchup, herbata z cytryną, sok 

marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Jarzynowa, knedle z mięsem, sos pieczarkowa, 

surówka z kapusty pekińskiej z jabłkiem, 

kukurydzą  i jogurtem, kompot wiśniowy. 

 

Pieczywo mieszane, masło, serek 

wiejski, herbata z cytryną, owoce. 

28.01 

piątek 

Płatki nestle na mleku, herbata, sok 

marchwiowo-jabłkowo-ananasowy 

naturalny. 

Ziemniaczana, naleśniki z dżemem, mus 

truskawkowy, bita śmietana, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło,  pasta 

jajeczna, sałata zielona, pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, herbata z cytryną, 

owoce. 

 


