
04.09.2017 

 

ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, bułka grahamka z masłem, twarożek z rzodkiewką, szynka 

gotowana wieprzowa, rukola, ogórek świeży, papryka 

II ŚNIADANIE 
Koktajl mleczny na bazie maślanki i świeżych owoców, banan, chrupki kukurydziane 

OBIAD 
Zupa: Jarzynowa z brukselką  

II Danie : Medaliony indycze duszone, ziemniaki z wody, marchewka z groszkiem, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, sernik na zimno z owocami  

05.09.2017 

(wtorek) 

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

topiony o smaku śmietankowym, zawijańce z szynki drobiowej 2 sztuki (rulon z plastra 

szynki, żółtego sera i sałaty), pomidor świeży ze szczypiorkiem , 

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

OBIAD  
Zupa: Rosół z laną kluską   

II Danie : Wątróbka drobiowa duszona z cebulką, ziemniaki z wody,  surówka z tartej 

marchewki i jabłka  

PODWIECZOREK 
Woda z miętą, Sałatka owocowa (jabłko , banan , borówka ) z jogurtem naturalnym  

 

06.09.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE 
Kakao, pieczywo mieszane z masłem, jajecznica ze szczypiorkiem, twarożek śmietankowy 

ziołowy, sałata, papryka świeża 

II ŚNIADANIE 
Koktajl owocowo-warzywny (świeży szpinak, banan, pomarańcza, sok jabłkowy), biszkopty  

OBIAD 

 

Zupa :  Zupa krem z brokuł   

II Danie : Szynka wieprzowa  w sosie pieczeniowym, kasza jęczmienna, buraczki gotowane, 

kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna z cytryną, racuchy z jabłkami  

07.09.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE 
Herbata owocowa z owoców krajowych, zupa mleczna z płatkami żytnimi, pieczywo 

mieszane z masłem, pasta z makreli ze szczypiorkiem, ser żółty, papryka świeża,  

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

OBIAD 
Zupa:  Barszcz zabielany z drobno startymi buraczkami 

II Danie:  Risotto z indykiem, brokułem, cukinią  z sezamem  i siemieniem lnianym z sosem 

ze świeżych pomidorów i bazylii. Mix sałat z sosem vinegrette. 

PODWIECZOREK 
Wrapy z łososiem (placek tortilla pełnoziarnisty, serek kanapkowy, łosoś, koperek, sałata), 

woda mineralna  

08.09.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, bułka grahamka z masłem, parówka z szynki z wody, serek grani 

z natką pietruszki i rzodkiewką, ogórek świeży 

II ŚNIADANIE 
Herbata miętowa, budyń śmietankowy  z musem  ze świeżych malin, chrupki kukurydziane 

OBIAD 
Zupa:   szczawiowa z jajkiem 

II Danie : kopytka  zapieczone z serem żółtym  z ragout warzywnym , surówka z kapusty 

pekińskiej z dodatkiem sosu na bazie oliwy z oliwek 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, lizaki z arbuza (2 sztuki), twarożek waniliowy dla dzieci 

 

 


