ŚNIADANIE

18.09.2017

II ŚNIADANIE

(poniedziałek)

OBIAD

Twarożek wiejski ze szczypiorkiem, szynka wieprzowa gotowana wysokogatunkowa, papryka, pieczywo mieszane (2 kromki chleba) z
masłem, kakao.
Serek waniliowy, brzoskwinia. Herbata anyżowa.
Zupa : Jarzynowa na wywarze jarskim
II Danie : Pierogi z mięsem, surówka z marchwi i jabłka, kompot delikatnie
słodzony

PODWIECZOREK

19.09.2017
(wtorek)

Kisiel z tartym jabłkiem, woda mineralna z miętą

ŚNIADANIE

Zupa mleczna z lanymi kluseczkami. Pasztet pieczony z indyka, pieczywo
mieszane z masłem, żółty ser, ogórek świeży, herbata zielona.

II ŚNIADANIE

Świeże owoce z jogurtem naturalnym (winogrono, nektarynka, jogurt),
herbata miętowa.

OBIAD

Zupa : Rosół z drobnym makaronem z dodatkiem marchewki i posypany
natką pietruszki na wywarze jarskim
II Danie : Kurczak w potrawce, ryż, marchewka z groszkiem, kompot
delikatnie słodzony

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

20.09.2017
(środa)

II ŚNIADANIE
OBIAD

Drożdżówka ze śliwkami. Herbata z cytryną i miodem
Szynka drobiowa, pasta z makreli, rogal z
rzodkiewka.

masłem, ogórek kiszony,

Koktajl mleczny bananowo-malinowy na bazie maślanki, biszkopty
Zupa: Koperkowa na wywarze jarskim
II Danie: Pierogi leniwe z cynamonem i odrobiną brązowego cukru, polane
delikatnie masłem, kompot

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

21.09.2017

II ŚNIADANIE

(czwartek)

OBIAD

Galaretka z owocami, herbatniki, bawarka..
Płatki jaglane błyskawiczne na mleku z jabłkiem. Parówka z szynki, powidła,
pomidor dojrzały bez skórki, pieczywo mieszane z masłem, kawa zbożowa z
mlekiem.
Cząstki jabłka, słupki marchwi, chrupki kukurydziane, herbata malinowa
Zupa : Krem z dyni
II Danie : Pulpety wieprzowe w sosie śmietanowym, ziemniaki z wody,
surówka z gotowanych buraczków, rozcieńczony sok.

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

Kaszka kukurydziana na mleku z gruszką. Jajecznica na maśle ze
szczypiorkiem, szynka z indyka, pieczywo mieszane, rzodkiewka, herbata
wieloowocowa.

II ŚNIADANIE

Zawijańce z szynki – (rulon z szynki z drobiu, żółtego sera i sałaty spięty
gałązką szczypiorku) (2 szt), herbata koperkowa

22.09.2017
(piątek)

Budyń waniliowy z musem ze świeżych owoców, herbata zielona.

OBIAD

Zupa: Krem z brokuła
II Danie : Filet rybny pieczony w ziołach, ziemniaki z wody, surówka z
młodej kapusty i marchwi z dodatkiem oliwy z oliwek , woda

PODWIECZOREK

Twarożek z owocami - kiwi, buka maślana z masłem, herbata z cytryna i
miodem.

