
 

11.12.2017 

(poniedziałek) 

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna budyniowa o smaku waniliowym. Szynka wieprzowa, pieczywo mieszane z masłem, 

pomidor w cząstkach, sałata. Herbata czarna z cytryną  

II ŚNIADANIE Sałatka z owoców (banan, gruszka, jabłko + posypka z orzechów włoskich i rodzynek ) 

OBIAD   Zupa:  Pomidorowa na wywarze jarskim z makaronem  

II Danie:  Filet drobiowy w sosie potrawkowym, marchewka z wody, ziemniaki puree z koperkiem  

PODWIECZOREK   Drożdżówka, woda mineralna  

12.12.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Jajko gotowane, serek śmietankowy, szynka drobiowa, papryka świeża, pieczywo graham z masłem 

Kawa zbożowa z mlekiem  

II ŚNIADANIE Owsianka na mleku z musem owocowym, herbata z owoców leśnych  

OBIAD Zupa:  Kapuśniak na wywarze jarskim  

II Danie:  Pierogi z twarogiem posypane brązowym cukrem i cynamonem, woda  mineralna  

PODWIECZOREK   Bułka z pasztetem pieczonym z indyka, masłem  i pomidorem. Herbata miętowa  

13.12.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE Parówka z wody, ser żółty, powidła, bułka  pszenna z masłem, rzodkiewka, kakao  

II ŚNIADANIE Jogurt naturalny z zmiksowanymi owocami (owoce leśne), chrupki kukurydziane. Herbata zielona  

OBIAD   Zupa:  Ziemniaczana na wywarze jarskim zabielana  

II Danie: Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, surówka z kiszonego ogórka, czerwonej cebuli i 

papryki, kompot delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Sezamki, cząstki jabłka, kawa zbożowa z mlekiem  

14.12.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z zacierkami, pasta z tuńczyka, szynka z indyka, słupki marchewki, herbata zielona, 

pieczywo mieszane z masłem  

II ŚNIADANIE Koktajl mleczny na bazie kefiru, banana i owoców mrożonych, biszkopty 

OBIAD Zupa:  Jarzynowa  

II Danie:  Klopsiki gotowane w sosie koperkowym, buraczki, ziemniaki z wody, woda mineralna  

PODWIECZOREK  Rogal z masłem, serem żółtym i rzodkiewką, bawarka  

15.12.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z płatkami pszennymi. Pasta twarogowa ze szczypiorkiem, dżem niskosłodzony z 

owoców krajowych (1 kromka, pieczywo mieszane z masłem, herbata z cytryną  

II ŚNIADANIE Babka jogurtowa, herbata zielona  

OBIAD Zupa:  Barszcz czerwony zabielany z drobnym makaronem  

II Danie:  Filet rybny gotowany w sosie porowym, ziemniaki  z pietruszka, surówka z kapusty 

pekińskiej i marchwi z oliwa z oliwek, kompot  

PODWIECZOREK  Kaszka manna na mleku z blanszowanym jabłkiem Herbata anyżowa 


