
21.08.2017 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, pieczywo mieszane z masłem, twarożek z rzodkiewką, szynka 

gotowana wieprzowa, ogórek świeży 

II ŚNIADANIE 
Herbata miętowa, sałatka z chrupiących warzyw  

OBIAD 
Zupa: Pomidorowa zabielana z makaronem  

II Danie : Kotlecik drobiowy duszony w sosie koperkowym, ziemniaki z wody marchewka 

gotowana z masełkiem , kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, Ciasto na biszkopcie z masą budyniową i galaretką z owocami własnego 

wypieku  

22.08.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE 
Herbata zielona, pieczywo mieszane z masłem, pomidor świeży ze szczypiorkiem, szynka 

drobiowa , ser żółty, sałata. Zupa mleczna z kaszką manną. 

II ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, bułeczka z masełkiem i miodem  

OBIAD 
Zupa: Kapuśniak z młodej kapusty 

II Danie : Pierogi leniwe z tartą marchewką   

PODWIECZOREK 
Woda z miętą, gofry z musem jabłkowym  

 

23.08.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE 
Kakao, pieczywo mieszane z masłem, parówka z szynki, twarożek ziołowy, sałata, papryka 

świeża 

II ŚNIADANIE 
Herbata anyżkowa, kaszka manna z sokiem malinowym, biszkopty  

OBIAD 

 

Zupa :  Zupa krem z zielonego groszku  

II Danie : Bitki wieprzowe w sosie własnym, kasza jęczmienna, buraczki gotowane, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna z cytryną, naleśnik z twarogiem i musem z truskawek  

24.08.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE 
Herbata zielona,  pieczywo mieszane z masłem, zupa mleczna z makaronem świderki , 

szynka z indyka, ogórek świeży, powidła 

II ŚNIADANIE 
Woda mineralna z miętą, banan, ciasteczka wielozbożowe  

OBIAD 
Zupa:  Brokułowa 

II Danie:  Risotto (ryż z warzywami i mięsem z indyka z sosem serowym), sok rozcieńczony 

wodą 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, kisiel owocowy z wkrojonymi świeżymi owocami, biszkopty  

25.08.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, biały ser, ogórek świeży, papryka 

świeża 

II ŚNIADANIE 
Herbata rumiankowa, budyń waniliowy z brzoskwiniami w syropie 

OBIAD 
Zupa:  Owocowa z makaronem   

II Danie : Rybka gotowana w sosie śmietanowo- ziołowym, ziemniaki z wody, sałata z 

jogurtem, woda mineralna 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, bułeczka z masełkiem, serkiem twarogowym i rzodkiewką 

 

 

 


