
                                      

DATA      ŚNIADANIE            OBIAD PODWIECZOREK 

15.03 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, papryka czerwona, 

kawa mleczna, owoce. 

Pomidorowa z ryżem, pulpety, 

ziemniaki z koperkiem, surówka z 

kapusty kiszonej z marchewką i 

jabłkiem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

serek homogenizowany, herbata 

z cytryną, owoce. 

16.03 

wtorek 

Pieczywo mieszane, masło, 

kiełbasa na gorąco, ketchup, kakao, 

sok marchwiowo-jabłkowo-

ananasowy naturalny. 

Jarzynowa, pierogi z mięsem, sos 

pieczarkowy, surówka z kapusty 

pekińskiej z pomidorem, rzodkiewką, 

kukurydzą, papryką czerwoną i 

jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, jajko 

gotowane krojone, sałata 

zielona, pomidor, ogórek zielony, 

rzodkiewka, papryka żółta, 

herbata z cytryną, owoce. 

17.03 

środa 

Płatki kukurydziane na mleku, 

herbata, owoce. 

Ryżowa, filet z indyka na parze, 

ziemniaki, marchewka z sałatą 

lodową z jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka, sałata zielona, pomidor, 

ogórek zielony, papryka 

czerwona, rzodkiewka, herbata 

z cytryną, owoce. 

18.03 

czwartek 

Zapiekanki z szynką i serem 

żółtym, ketchup, herbata z cytryną, 

owoce. 

Zacierka na jarzynach, makaron z 

sosem bolońskim, sałata zielona z 

pomidorem, rzodkiewką i jogurtem,  

kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

twarożek, mleko, owoce. 

19.03 

piątek 

Płatki nestle na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowo-

ananasowy naturalny. 

Krupnik, ryba smażona, sos słodko-

kwaśny, ziemniaki, fasolka 

szparagowa, kompot wiśniowy. 

Chałka, masło, dżem, miód, 

herbata z cytryną, owoce. 

22.03 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, papryka czerwona, kakao, 

owoce. 

Grysikowa, kotlet schabowy 

ziemniaki, brokuły z pomidorem i 

jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, jajko 

gotowane krojone, sałata 

zielona, pomidor, ogórek zielony, 

rzodkiewka, szczypior, herbata z 

cytryną, owoce. 

23.03 

wtorek 

Płatki owsiane na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowo-

ananasowy naturalny. 

Kalafiorowa z natką pietruszki,  

filet z indyka, ziemniaki 

z koperkiem, sałatka z pomidorów 

 z jogurtem, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka, sałata zielona, pomidor, 

ogórek zielony, papryka 

czerwona, rzodkiewka, herbata 

z cytryną, owoce. 

24.03 

środa 

 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, rzodkiewka, papryka 

czerwona, kakao, owoce. 

Ogórkowa zabielana z ryżem, 

 kotlet mielony, ziemniaki, jarzynka z 

buraczków, kompot wiśniowy. 

Pieczywo mieszane, masło, 

serek homogenizowany, herbata 

z cytryną, owoce. 

25.03 

czwartek 

 

 

Pieczywo mieszane, masło, szynka, 

sałata zielona, pomidor, ogórek 

zielony, rzodkiewka, papryka żółta, 

kawa mleczna, owoce. 

 

Cytrynowa z makaronem, 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. 

26.03 

piątek 

Kasza kuskus na mleku, herbata, 

sok marchwiowo-jabłkowo-

ananasowy naturalny. 

Ziemniaczana, naleśniki z dżemem, 

mus truskawkowy, kompot wiśniowy. 

Chałka, masło, miód, krem 

orzechowy,  herbata z cytryną, 

owoce. 

 


