
 

 

05.02.2018 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE Kaszka manna na mleku z sokiem malinowym.  Ser żółty, szynka z drobiu, ogórek 

świeży, chleb graham z masłem, herbata zielona 

II ŚNIADANIE Surówka z marchwi i jabłka,  chrupki kukurydziane, herbata owocowa. 

OBIAD Zupa: Jarzynowa bez zabielania na wywarze jarskim  

II Danie:  Pierś z kurczaka w potrawce, groszek z marchewką z wody, ryż, kompot 

delikatnie słodzony.  

PODWIECZOREK Drożdżówka z kruszonką, kawa zbożowa z mlekiem  

 

 

06.02.2018 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Pasta jajeczna ze szczypiorkiem, szynka gotowana wieprzowa, pieczywo mieszane z 

masłem, papryka świeża, kakao 

II ŚNIADANIE Mandarynki, banan, biszkopty, herbata miętowa  

OBIAD Zupa : Żurek  

II Danie :  Pierogi leniwe z brązowym cukrem i roztopionym masłem, woda mineralna 

PODWIECZOREK Mini zapiekanki z chleba ziarnistego z serem i szynką drobiową, posypane natką 

pietruszki, herbata owocowa z owoców krajowych  

 

 

07.02.2018 

(środa) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z płatkami pszennymi, pasztet z indyka, serek śmietankowy, pieczywo 

mieszane z masłem, rzodkiewka, herbata z cytryną delikatnie słodzona 

II ŚNIADANIE Bułka maślana z pastą miodową, bawarka  

OBIAD Zupa:  Kapuśniak z białej kapusty na wywarze jarskim  

II Danie: Szynka pieczona w sosie własnym, ziemniaki wody, fasolka szparagowa, 

kompot delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Kisiel z owocami, chrupki kukurydziane, herbata zielona 

 

 

08.02.2018 

(czwartek) 

ŚNIADANIE Parówka z indyka, pasta z brokuł, pomidor, bułka z masłem, mleko.  

II ŚNIADANIE Budyń śmietankowy z musem owocowym, herbata zielona. 

OBIAD Zupa:  Pomidorowa na wywarze jarskim zabielana z makaronem  

II Danie:  Wątróbka drobiowa duszona, ziemniaki z wody, surówka z selera i rodzynek, 

kompot  

PODWIECZOREK Naleśnik z twarogiem, herbata owocowa   

 

 

 

09.02.2018 

(piątek) 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z kaszą jaglaną, pasta z makreli, szynka z indyka, słupki marchewki, 

pieczywo mieszane z masłem, herbata anyżkowa.  

II ŚNIADANIE Serek waniliowy, chrupki kukurydziane, sok marchwiowy  

OBIAD Zupa:  Owocowa z makaronem  

II Danie: Filet rybny smażony, ziemniaki puree, surówka z kiszonej kapusty i marchewki, 

kompot delikatnie słodzony  

PODWIECZOREK Mus z jabłek (2 sztuki), biszkopty, kawa zbożowa z mlekiem  

 


