
 

 

 

             *substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zostały pogrubione                                               

  

 Śniadanie 

 

Obiad 

 

 Podwieczorek 

Poniedziałek 

21.09.2020 

 

Pieczywo mieszane, bułeczki 

dyniowe, sojowe (gluten, soja)  

z masłem (mleko), szynką, 

pomidorem ze szczypiorkiem, 

kakao (mleko) 

 

II śniadanie 
Lemoniada, chipsy owocowe 

naturalne 

 

Zupa dyniowa  z groszkiem 

ptysiowym (mleko),  jarzynami(seler) 

i zieloną pietruszką na kurczaku. 

Kluseczki leniwe z masełkiem i bułką 

tartą (gluten, jaja),  marchewka tarta 

z jabłkiem (mleko). 

Kompot wieloowocowy 

 Kajzerki, bułki sojowe 

(soja, gluten) 

 z masłem, serem Gouda 

(mleko) 

i ogórkiem zielonym 

(mleko), herbata  

z cytryną. 

Wtorek 

22.09.2020 

 

Pieczywo mieszane, chleb graham 

ze słonecznikiem (gluten)  

 z masłem, miodem (mleko), zupa 

mleczna  (mleko)  

z płatkami wielozbożowymi 

(gluten), herbata z cytryną. 

II śniadanie: 

Herbata owocowa, paluszki 

 z marchewki do chrupania 

 

 

 

Rosół z makaronem (gluten), 

jarzynami  i zieloną pietruszką na 

kurczaku. 

Pulpeciki drobiowe z sosem 

pomidorowym (gluten, jaja),  

ziemniaki z koperkiem, surówka z 

pory i marchewki na jogurcie 

naturalnym (mleko) 

 Kompot wieloowocowy. 

Galaretka owocowa 

 z rodzynkami, 

biszkopciki,(gluten)herbata 

 z cytryną, danonki (mleko) 

Środa 

23.09.2020 

Pieczywo mieszane, chleb graham 

ze słonecznikiem, bułeczki 

 z ziarnami (gluten), z masłem, ser 

żółty (mleko), kiełbaski na ciepło, 

kolorowa papryka, zielony ogórek, 

kakao (mleko). 

 

II śniadanie: 

Sok owocowy naturalny 100 %  

bakalie 

Zupa brokułowa z ryżem ( mleko), 

jarzynami i  zieloną pietruszką na 

kurczaku. 

Buchty z sosem truskawkowym na 

jogurcie naturalnym (mleko) 

Lemoniada. 

Kanapki, bułki sojowe 

(soja, gluten) 

 z masłem, serkiem 

topionym (mleko), 

pomidorem ze 

szczypiorkiem, herbata 

owocowa. 

Czwartek 

24.09.2020 

Pieczywo mieszane, bułki sojowe 

(gluten, soja) z masłem, miodem, 

zupa mleczna  (mleko)  

z płatkami wielozbożowymi, 

(gluten), zielony ogórek, herbata 

 z cytryną  

 

II śniadanie 

Herbata z cytryną, rzodkiewka do 

chrupania 

Barszcz biały  z ziemniakami  

(mleko), jarzynami (seler) i zieloną 

pietruszką. 

Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, 

surówka z ogórka kiszonego 

 i marchewki. 

Kompot wieloowocowy 

Cynamonki  (gluten)  

z masłem (mleko), mleko 

smakowe. 

Banan 

 

Piątek 

25.09.2020 

Rogaliki mleczne (gluten)  

 z masłem i  serkiem 

homogenizowanym naturalnym, 

kakao (mleko). 

 

II śniadanie: 
Sok Kubuś, pałeczki z zielonego 

ogórka do chrupania 

Zupa szpinakowa z ryżem (gluten, 

mleko, seler)jarzynami i zieloną 

pietruszką na kurczaku. 

Kotleciki rybne  (jaja, ryby), 

ziemniaki z koperkiem, kapusta 

zasmażana. 

Lemoniada 

Owocowy talerz obfitości, 

ciasteczka zbożowe 

 z żurawiną, Actimel 

(mleko). 


