
 

 

 

02.10.2017 

(poniedziałek) 

 

ŚNIADANIE Owsianka na mleku (120 ml), , twarożek wiejski ze szczypiorkiem i rzodkiewką, szynka 

wieprzowa gotowana - wysokogatunkowa, papryka, sałata, herbata z cytryną, pieczywo 

mieszane z masłem  

II ŚNIADANIE Kawa zbożowa z mlekiem, bułka z masłem i pastą miodową   

OBIAD Zupa : Jarzynowa 

II Danie :  Pierogi z mięsem, surówka z marchwi i jabłka, woda 

PODWIECZOREK Sałatka ze świeżych owoców (brzoskwinia, jabłko, banan, winogrono), woda mineralna z 

miętą 

 

 

03.10.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna budyniowa (120 ml). Pasztet drobiowy pieczony, żółty ser, ogórek świeży, 

Herbata zielona, pieczywo mieszane z masłem. 

II ŚNIADANIE Koktajl mleczny 250 ml (maślanka + jagody mrożone + banan), chrupki kukurydziane 

OBIAD Zupa :  Rosół z kaszką manną z dodatkiem marchewki i posypany natką pietruszki 

II Danie :  Pieczeń rzymska,  ziemniaki z wody z koperkiem, surówka z buraczków, 

kompot 

PODWIECZOREK Drożdżówka własnego wypieku z owocami. Kisiel do picia 

 

04.10.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE Bułka maślana z masłem, serek topiony śmietankowy, pasta z makreli, ogórek małosolny, 

rzodkiewka, sałata. 

II ŚNIADANIE Twarożek waniliowy + owoc, herbata owocowa 

OBIAD Zupa:  Koperkowa 

II Danie:  Ryż zapiekany z jabłkiem i cynamonem, woda z cytryna 

PODWIECZOREK Kaszka manna na mleku z musem ze świeżych owoców. Herbata z cytryna i brązowym 

cukrem 

 

 

05.10.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z kaszą jaglaną(120 ml). Pasta z brokuł. Szynka z indyka, pomidor ze 

szczypiorkiem. Pieczywo mieszane z masłem. Kawa zbożowa. 

II ŚNIADANIE Ruloniki z szynki, sera i sałaty, związane gałązką szczypiorku (2 szt). Herbata zielona. 

OBIAD Zupa : Krem z cukinii 

II Danie : Kurczak w jarzynach, kasza kuskus, Kompot delikatnie słodzony 

PODWIECZOREK Woda mineralna , ciasto jogurtowe z owocami 

 

 

 

06.10.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z płatkami pszennymi. Jajecznica ze szczypiorkiem, pierś z indyka, ogórek  

świeży. Pieczywo mieszane z masłem. Herbata z cytryną, 

II ŚNIADANIE Jogurt naturalny  z śliwkami i brzoskwiniami 

OBIAD Zupa: Pomidorowa z makaronem 

II Danie :  Filet rybny pieczony, ziemniaki z wody, surówka z białej kapusty i marchwi z 

dodatkiem oliwy z oliwek , woda 

PODWIECZOREK Galaretka z owocami, biszkopty. Herbatka anyżowa.  


