MENU OGÓLNE
ŚNIADANIE

Jajecznica na maśle ze szczypiorkiem, szynka wieprzowa gotowana wysokogatunkowa, ogórek, pieczywo mieszane (2 kromki chleba) z masłem, kawa
zbożowa z mlekiem

25.09.2017
II ŚNIADANIE

Serek waniliowy, winogrona. Herbata owocowa.

(poniedziałek)
OBIAD

Zupa : Pomidorowa z makaronem
II Danie : Kotlet drobiowy w sosie porowym surówka z marchwi i jabłka, kompot
delikatnie słodzony

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

26.09.2017

II ŚNIADANIE

(wtorek)

OBIAD

Kisiel z tartym jabłkiem, woda mineralna z miętą
Zupa mleczna z płatkami jaglanymi. Szynka z indyka, żółty ser, papryka świeża,
pieczywo mieszane z masłem, herbata owocowa
Bułka mleczna z masłem i miodem, herbata zielona
Zupa : Ogórkowa zabielana
II Danie : Pierogi serowo - owocowe z jogurtem i cynamonem, woda mineralna.

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

27.09.2017

II ŚNIADANIE

(środa)

OBIAD

Mix owoców (gruszka, śliwka, banan) + biszkopty. Herbata miętowa
Twarożek z rzodkiewką i koperkiem, schab pieczony, pieczywo mieszane z
masłem , sałata, ogórek świeży. Kakao .
Jogurt naturalny z musli. Herbata koperkowa.
Zupa: Dyniowa
II Danie: Szynka wiep pieczona w sosie własnym kasza jęczmienna surówka z
kapusty pekińskiej i papryki z sosem ziołowym na bazie oliwy z oliwek

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

Tortilla z twarożkiem, łososiem i rukolą (1 sztuka na dziecko)
Owsianka na mleku z jabłkiem (120 ml). Parówka z szynki, powidła, pomidor
dojrzały bez skórki, pieczywo mieszane z masłem, herbata z cytryną i miodem

28.09.2017
II ŚNIADANIE

Cząstki jabłka, słupki marchwi, pestki dyni i słonecznika, herbata malinowa

(czwartek)
OBIAD

Zupa : Rosolnik z ryżem
II Danie : Klopsiki z indyka gotowane w sosie pietruszkowym ziemniaki,
marchewka z wody. Kompot delikatnie słodzony .

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE
29.09.2017

OBIAD

Rogaliki własnego wypieku z marmolada , herbata zielona.
Kaszka wielozbożowa z żurawina (120 ml), pierś z indyka, pasta z brokuł
pieczywo mieszane, rzodkiewka, herbata wieloowocowa.
Banan – 1 duży, chrupki kukurydziane, herbata wieloowocowa
Zupa: Barszcz czerwony z makaronem
II Danie : Filet rybny pieczony w ziołach z sosem serowym, ziemniaki z wody,
surówka z białej kapusty i marchwi, kompot delikatnie słodzony

(piątek)

PODWIECZOREK

Naleśniki z jabłkiem i rodzynkami, posypane cynamonem, bawarka.

