
                                      

 

DATA      ŚNIADANIE            OBIAD PODWIECZOREK 

28.06 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka żółta, kakao. 

Ziemniaczana, pulpety, kasza 

jęczmienna, mizeria z jogurtem i 

szczypiorkiem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło,  

ser żółty, sałata zielona, 

pomidor, ogórek, rzodkiewka, 

papryka czerwona, szczypior, 

herbata z  cytryną, owoce. 

29.06 

wtorek 

Płatki kukurydziane ne mleku, 

herbata, sok marchwiowo-jabłkowy 

naturalny. 

Pomidorowa zabielana z makaronem, 

filet z indyka na parze, ziemniaki, 

sałatka z kalafiora, marchewki i 

kukurydzy z jogurtem, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, jajko 

gotowane krojone, sałata 

zielona, pomidor, rzodkiewka, 

szczypior, herbata z cytryną, 

owoce. 

30.06 

środa 

Płatki nestle na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowy 

naturalny. 

Ziemniaczana, makaron z sosem 

bolońskim, sałatka wielowarzywna, 

kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka, sałata zielona, ogórek, 

pomidor, rzodkiewka, herbata, 

owoce. 

01.07 

czwartek 

Zapiekanki z szynką i serem 

żółtym, ketchup, herbata z cytryną, 

owoce. 

Brokułowa, filet z kurczaka, frytki,  

sałata lodowa z pomidorem, 

rzodkiewką, papryką żółtą i jogurtem,  

kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

serek homogenizowany,  kakao, 

owoce. 

02.07 

piątek 

Płatki owsiane na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowy 

naturalny. 

Cytrynowa z ryżem, kotlet rybny, 

ziemniaki, sałatka wielowarzywna, 

kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, ser 

żółty, sałata zielona, pomidor, 

rzodkiewka, szczypior, herbata, 

owoce. 

05.07 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, papryka czerwona, 

herbata z cytryną, owoce. 

Ryżowa, kotlet schabowy, ziemniaki z 

koperkiem, mizeria z jogurtem i 

szczypiorkiem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

miód, dżem,  herbata, owoce. 

  

06.07 

wtorek 

Płatki kukurydziane na mleku, 

pieczywo mieszane, masło, 

herbata, sok marchwiowo-jabłkowy 

naturalny. 

Kalafiorowa, kotlet mielony, 

ziemniaki, sałatka z pomidorów z 

jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka, sałata zielona, pomidor, 

ogórek zielony, papryka 

czerwona, herbata z cytryną, 

owoce. 

07.07 

środa 

 

Zapiekanki z szynką i serem 

żółtym, ketchup, mleko, owoce. 

Ogórkowa z ziemniakami, pierogi 

leniwe, mus truskawkowy, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

serek homogenizowany, herbata, 

owoce. 

08.07 

czwartek 

 

 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, rzodkiewka, papryka żółta, 

herbata z cytryną, owoce. 

 

Jarzynowa, filet z kurczaka, ziemniaki 

z koperkiem, surówka z kapusty 

pekińskiej z pomidorem, rzodkiewką, 

kukurydzą  i jogurtem, kompot 

wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, ser 

żółty, pomidor, ogórek zielony, 

rzodkiewka, kawa mleczna, 

owoce. 

09.07 

piątek 

Płatki kukurydziana na mleku, 

herbata, sok marchwiowo-jabłkowy 

naturalny. 

Krupnik z ziemniakami, naleśniki z 

dżemem, sałatka z arbuza, wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło,  jajko 

gotowane krojone, pomidor, 

ogórek zielony, sałata zielona, 

rzodkiewka,  herbata z cytryną, 

owoce. 


