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16.10.2017 

(poniedziałek) 

 

 

ŚNIADANIE 

 

Twarożek ze szczypiorkiem  i rzodkiewką, pasztet pieczony z indyka, papryka, kakao, pieczywo 

mieszane z masłem  

II ŚNIADANIE Kaszka manna z sokiem malinowym, herbata rumiankowa  

OBIAD   Zupa:  Pomidorowa z kluseczkami drobiowymi na jarskim wywarze  

II Danie:  Łazanki (ciasto bez jajka) z białą kapustą i szynką posypane koperkiem. Kompot 

delikatnie słodzony 

PODWIECZOREK Ruloniki z szynki gotowanej, sera żółtego, sałaty związane szczypiorkiem, ½ rogala z masłem. 

Herbata owocowa z owoców krajowych  

17.10.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Płatki jaglane na mleku, Pasta rybna, Ser żółty, Ogórek kiszony, sałata. Pieczywo mieszane, Herbata 

z miodem i cytryną  

II ŚNIADANIE Maślanka naturalna, banan  

OBIAD Zupa:  Porowo – ziemniaczana na jarskim wywarze 

 II Danie:  Eskalopki z indyka z warzywami, kasza kuskus  

PODWIECZOREK Mus z brzoskwini i gruszki z biszkoptem. Herbata rumiankowa  

18.10.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE Parówka z szynki – SOKOLIKI, pasta z brokuł,  pieczywo mieszane z masłem, pomidor świeży bez 

skórki w cząstkach ze szczypiorkiem. Herbata owocowa. 

II ŚNIADANIE Drożdżówka własnego wypieku ze śliwką, herbata miętowa  

OBIAD   Zupa:  Rosół z makaronem na jarskim wywarze  

II Danie:  Kurczak w potrawce, ziemniaki z wody, groszek z marchewką  

PODWIECZOREK Serek waniliowy homogenizowany DAREK z Mlekovity, sok jabłkowy – naturalny  

19.10.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE Kaszka wielozbożowa z żurawiną. Serek topiony z ziołami, pierś z indyka. Chleb graham z masłem. 

Rzodkiewka. Herbata anyżowa  

II ŚNIADANIE Marchewka tarta z jabłkiem, brzoskwinią i jogurtem naturalnym, Herbata miętowa  

OBIAD Zupa:  Selerowa na jarskim wywarze   

II Danie:  Pierogi (ciasto bez jajka)  ruskie, surówka ze świeżej kapusty z marchewką. Kompot 

delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Rogaliki z marmoladą własnego wypieku, mleko  

20.10.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE Jajecznica na maśle ze szczypiorkiem, serek ricotta, bułka maślana, dżem niskosłodzony, Herbata 

zielona.  

II ŚNIADANIE Jogurt naturalny z galaretką , woda mineralna.  

OBIAD Zupa:  Zupa krem z dyni na jarskim wywarze  

II Danie:  Filet z morszczuka  pieczony z warzywami, ziemniaki z wody, sałata z jogurtem greckim   

PODWIECZOREK Bułka pszenna z masłem  i pasta miodową. Bawarka. 


