
 
data I śniadanie II śniadanie obiad 
 
28.03.22 
 
poniedzia
łek 

herbata z dzikiej róży,  
bułka graham, zwykła z 
masłem(1,7)dżem 100% bez 
dodatku cukru, marchewka 

zupa kalafiorowa 
zabielana 
śmietaną(7,9) banan 

kluski razowo-pszenne(1,3,7)  
z kiełbaską i cebulką,  
sałatka ogórkowa z kukurydzą  
sok jabłko-pomarańcza 

 
29.03.22 
 
wtorek 

herbata malinowa,  
chleb ziarnix, zwykły z masłem 
(1,7)szynka z fileta kurczaka, 
ser kanapkowy(7),sałata lodowa 

krem dyniowy z 
kaszą jaglaną 
zabielany śmietaną z 
ziel. (7,9)jabłko  

kotlety jajeczne z koperkiem 
(1,3) ziemniaki puree(7) 
fasolka szparagowa z masłem i 
bułką tartą(1)sok jabłko-gruszka 

 
30.03.22 
 
środa 

h.owocowa, płatki kukurydziane 
z mlekiem(7) bułka ziarnista, 
zwykła z masłem(1,7)pasta 
słonecznikowa, ogórek zielony 

zupa ziemniaczana 
zabielana śmietaną z 
ziel.(7,9) jabłko 

rizotto (filet kurczaka /cukinia, 
pomidory/ papryka/ oberżyna, 
cebula/ ryż na sypko,  
sok jabłko-truskawka 

 
31.03.22 
 
czwartek 

herbata z pokrzywy, chleb żytni, 
zwykły z masłem(1,7) pasztet z 
foremki wieprzowy, ogórek kw. 

zupa solferino 
zabielana śmietaną z 
ziel(7,9) jabłko 

makaron kokardki(1)z serem 
białym(7)borówka amerykańska  
sok jabłko-rabarbar 

 
01.04.22 
 
piątek 

herbata z cytryną 
kaszka manna (1) gotowana na 
mleku(7)mus truskawkowy 

kapuśniak na mięsie 
z ziel, (7,9)gruszka 

paluszki rybne(1,4) ziemniaki 
puree(7) sałatka pekińska z 
marchewką i ziel. sok owocowy 

                                       
04.04.22 
 
poniedzia
łek 

kawa Inka z mlekiem(1,7)bułka 
alpejska, zwykła z masłem(1,7) 
kiełbasa dębowa, ser Almette (7) 
pomidor / ogórek zielony 

zupa z soczewicą 
czerwona na mięsie z 
ziel(9) 
banan 

kluski leniwe z masłem (1,3,7) 
marchewka tarta z ananasem, 
sok jabłko-brzoskwinia 

  
05.04.22 
 
wtorek 
 
 

herb. z owoców leśnych chleb 
ziarnix, zwykły z masłem(1,7) ser 
żółty (7) ogórek kwaszony, 
papryka kol., powidła śliwkowe 

krupnik z kaszą 
wiejską z mięsem/ 
śmietaną(7,9) 
jabłko 

gołąbki bez zawijania (3)sos 
pomidorowy(1,7) ziemniaki 
puree (7)bukiet warzyw 
gotowany, sok jabłko-gruszka 

  
06.04.22 
środa 
 
 

h. Rooibos, płatki orkiszowe z 
żurawiną na mleku(1,7)bułka 
graham, zwykła z masłem (1,7) 
pasta twarogowa z awokado (7) 
ogórek zielony, kiełki mieszane 

zupa wielowarzywna  
zabielana śmietaną z 
ziel.,(7,9) jabłko 

gulasz z łopatki wieprzowej(1) 
kasza jęczmienna(1) buraczki 
tarte, ogórek kwaszony w 
kawałku, sok jabłko-marchewka 
 

 
07.04.22 
czwartek 
 
 

herbata z miodem i cytryną 
chleb żytni ,zwykły z masłem 
(1,7)jajko(3) na twardo, 
szczypior, rzodkiewka, marchew 

zupa-krem z białych 
warzyw z grzankami/ 
śmietaną z ziel.(7,9) 
gruszka 

pierś kurczaka pieczona w 
ziołach(1) ziemniaki puree(7) 
surówka (biała kapusta/marchew /papryka 
/kukurydza/jabłko/koper)sok jabłkowy 

 
08.04.22 
 
piątek 

herbata z dzikiej róży 
ryż na mleku(7) z jabłkiem 
prażonym i cynamonem 
 

zupa pomidorowa z 
makaronem/śmietaną 
z ziel. (7,9) 
pomarańcza 

dorsz panierowany (1,3,4) 
ziemniaki puree(7)surówka z 
kapusty kwaszonej z marchewką 
i ziel., sok jabłko-truskawka 

 


