
 
 

 

29.01.2018 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE Parówka z indyka, ser żółty, papryka świeża, bułka  z masłem, kakao  

II ŚNIADANIE Koktajl mleczny na bazie maślanki z owoców mrożonych (jagody), wafle ryżowe  

OBIAD Zupa kalafiorowa zabielana z grzankami na wywarze jarskim  

Schab pieczony w sosie własnym , ziemniaki puree , buraczki, kompot delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Budyń waniliowy na mleku z musem z mrożonych porzeczek delikatnie słodzonych, woda 

mineralna z miętą  

 

 

30.01.2018 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z kaszką manną, sałatka na bazie mix-u sałat, mozzarelli ze świeżymi pomidorem 

koktajlowym z sosem ziołowym, szynka z piersi kurczaka, pieczywo  ciemne żytnie , pieczywo 

pszenne, masło. Herbata owocowa z owoców krajowych  

II ŚNIADANIE Jogurt naturalny ze świeżymi i suszonymi owocami (kiwi, banan, żurawina i rodzynki), herbata 

zielona 

OBIAD Krupnik na indyku z ziemniakami na wywarze jarskim  

Pierogi serowo owocowe ze śmietaną, sok Kubuś  

PODWIECZOREK Bułka maślana z pasztetem wieprzowym, masłem i rzodkiewką, herbata miętowa  

 

 

31.01.2018 

(środa) 

ŚNIADANIE Jajko gotowane, pasta z wędzonego łososia, pieczywo mieszane, masło, ogórek świeży, Mleko  

II ŚNIADANIE Kisiel owocowy z rodzynkami i łyżką słodkiej śmietanki chrupki kukurydziane, woda mineralna  

OBIAD Krem z brokuł  

Spaghetti bolognese z mięsa wieprzowego z pełnoziarnistym makaronem penne , kompot 

delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Rogaliki z marmoladą różaną , bawarka  

 

 

01.02.2018 

(czwartek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z kaszą jaglaną. Kiełbasa drobiowa z piersi kurczaka na chlebie ziarnistym z 

masłem, ½ bułki maślanej z dżemem z owoców krajowych, pomidor świeży. Herbata malinowa  

II ŚNIADANIE Drożdżówka z owocami , woda mineralna  

OBIAD Zupa pomidorowa na wywarze jarskim  

Pulpety z  indyka w sosie śmietanowym z zieloną pietruszką, ziemniaki z wody, surówka z tartej 

marchwi i jabłka, kompot delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Sałatka owocowa (gruszka, banan, mandarynka, kiwi), chrupki kukurydziane, czekolada do picia.  

 

 

 

02.02.2018 

(piątek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z suszonymi owocami i płatkami owsianymi, pasta z makreli z ogórkiem kiszonym, 

twarożek śmietankowy, pieczywo mieszane z masłem, herbata owocowa  

II ŚNIADANIE Jabłko pieczone z żurawiną ( dwie połówki ) z sosem waniliowym, bawarka  

OBIAD Zupa ogórkowa z ziemniakami na wywarze jarskim  

Filet morszczuka z sosem greckim (starta marchewka, seler, pietruszka, por, cebulka + koncentrat 

pomidorowy) , ziemniaki puree, kompot delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Babka piaskowa, herbata poziomkowa  


