
31.07.2017 

(poniedziałek) 

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

gotowana wieprzowa, ogórek świeży, papryka 

II ŚNIADANIE 
Herbata owocowa, jogurt naturalny z  wkrojonymi świeżymi owocami i mussli 

OBIAD 
Zupa: Pomidorowa zabielana z makaronem   

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

gotowana z masełkiem, kompot 

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

wypieku  

01.08.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE 
Herbata zielona, pieczywo mieszane z masłem, zupa mleczna z lanymi kluseczkami, serek 

topiony o smaku śmietankowym, pomidor świeży ze szczypiorkiem, pasta warzywna 

II ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, bułeczka z masłem i konfiturą  

OBIAD  
Zupa: Kapuśniak z młodej kapusty 

II Danie : Kopytka w sosie śmietanowym z natką pietruszki, surówka z tartej marchewki z 

jabłkiem   

PODWIECZOREK 
Woda z miętą, gofry z musem jabłkowym 

 

02.08.2017 

(środa) 

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

papryka świeża 

II ŚNIADANIE 
Herbata miętowo-owocowa, 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 (2 sztuki) z twarogiem i musem z truskawek  

03.08.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE 
Herbata czarna z miodem i cytryną, pieczywo mieszane z masłem, pasta z makreli ze 

szczypiorkiem, ser żółty, ogórek świeży, zupa mleczna na budyniu waniliowym lub 

śmietankowym 

II ŚNIADANIE 
Herbata miętowa, banan, ciasteczka wielozbożowe 

OBIAD 
Zupa:  Krem z brokuł 

II Danie:  Pierogi (ciasto bez dodatku jaj) z twarogiem i jogurtem, woda mineralna 

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

04.08.2017 

(piątek) 

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

II ŚNIADANIE 
Herbata rumiankowa, bułka grahamka z masłem, pasztetem z indyka, rzodkiewka 

OBIAD 
Zupa:  Owocowa z makaronem  

II Danie : Rybka gotowana w sosie porowym, ziemniaki, sałata z jogurtem, woda mineralna 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, krążki ryżowe z musem jabłkowym  

 

 

 


