
                                           

DATA      ŚNIADANIE            OBIAD PODWIECZOREK 

20.06 

poniedziałek 

Płatki kukurydziane na mleku, 

herbata, sok marchwiowo-jabłkowo- 

grejpfrutowy naturalny. 

Pomidorowa z makaronem, pulpety w 

sosie koperkowym, ryż, surówka z 

marchewki i jabłka, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka, sałata, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, 

herbata z cytryną, owoce. 

21.06 

wtorek 

Płatki jaglane na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowo- 

grejpfrutowy naturalny. 

Jarzynowa, kotlet mielony, ziemniaki, 

mizeria z jogurtem i szczypiorkiem,  

kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, jajko 

gotowane, sałata, pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, papryka 

czerwona, herbata z cytryną, 

owoce. 

22.06 

środa 

Wycieczka – 

gr. Motylki                

i Biedronki 

 

Gr. Pszczółki – pieczywo mieszane, 

masło, szynka, sałata, pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, herbata z 

cytryną, sok grejpfrutowy naturalny. 

Gr. Motylki i Biedronki – pieczywo 

mieszane, masło, szynka, woda. 

Gr. Pszczółki – cytrynowa z 

makaronem, kotlet schabowy, 

ziemniaki, sałata lodowa z pomidorem i 

rzodkiewką, kompot wiśniowy. 

Gr. Motylki i Biedronki – obiad 

zamówiony. 

Gr.  Pszczółki – zapiekanki z 

szynką i serem żółtym, ketchup, 

herbata z cytryną, owoce. 

Gr.  Motylki i Biedronki – 

pieczywo mieszane, masło, 

szynka, herbata, mus owocowy. 

23.06 

czwartek 

 

 

Kasza kuskus na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowo- 

grejpfrutowy naturalny.  

Kalafiorowa, filet z kurczaka, kasza 

jęczmienna, sałatka pomidorowa ze 

szczypiorkiem i jogurtem, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

powidła śliwkowe, herbata z 

cytryną, owoce. 

24.06 

piątek 

Pieczywo mieszane, masło, serek 

homogenizowany, herbata z cytryną, 

sok marchwiowo-jabłkowo- 

grejpfrutowy naturalny. 

Ogórkowa z ryżem, ryba panierowana, 

ziemniaki, fasolka szparagowa 

gotowana, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, ser 

żółty, sałata, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, 

szczypior, herbata z cytryną, 

owoce. 

27.06 

poniedziałek 

Płatki kukurydziane na mleku, 

herbata, sok marchwiowo-jabłkowo- 

grejpfrutowy naturalny. 

Brokułowa, filet z kurczaka na parze, 

ryż, sałata lodowa z ogórkiem i 

rzodkiewką, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka, sałata, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, 

herbata z cytryną, owoce. 

28.06 

wtorek 

Pieczywo mieszane, masło, kiełbasa 

na gorąco, ketchup, herbata, sok 

grejpfrutowy naturalny. 

Kalafiorowa, makaron z sosem 

bolońskim, mizeria jogurtem i 

szczypiorkiem,  kompot wiśniowy. 

Pieczywo, masło, ser żółty, sałata 

zielona, pomidor, ogórek zielony, 

rzodkiewka,   herbata, owoce. 

29.06 

środa 

 

Zapiekanki z szynką i serem żółtym, 

ketchup, herbata z cytryną, sok 

marchwiowo-jabłkowo- grejpfrutowy 

naturalny. 

Ryżowa, kotlet mielony, ziemniaki, 

surówka z kapusty pekińskiej z 

pomidorem, rzodkiewką, kukurydzą i 

jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, jajko 

gotowane, sałata, pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, papryka 

czerwona, kakao, owoce. 

30.06 

czwartek 

 

 

Płatki nestle na mleku, herbata, sok 

marchwiowo-jabłkowo- grejpfrutowy 

naturalny. 

Barszcz biały z jajkiem, pulpety w 

sosie, ziemniaki, kapusta młoda 

duszona, kompot wiśniowy. 

Pizza, herbata z cytryną, owoce. 

01.07 

piątek 

Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, 

sałata zielona, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, 

herbata, sok marchwiowo- 

grejpfrutowy ananasowy naturalny. 

Zacierka na jarzynach, naleśniki z 

serem, sałatka owocowa, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, serek 

homogenizowany,  herbata z 

cytryną, owoce. 

 


