ŚNIADANIE

08.05.2017
(poniedziałek)

II ŚNIADANIE
OBIAD

Kakao, pieczywo mieszane z masłem, mleko z ryżem, serek śmietankowy topiony,
ogórek świeży posypany z szczypiorkiem
Herbata zielona, talarki jabłek, słupki marchewki
Zupa: Krupnik z ziemniakami i mięsem
II Danie : Filet kurczaka duszony w sosie pomidorowym, ziemniaki puree z koprem,
sałata z jogurtem naturalnym, kompot wieloowocowy

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

09.05.2017
(wtorek)

II ŚNIADANIE
OBIAD

Woda z cytryną, bułka z masłem i miodem
Herbata rumiankowa, pieczywo mieszane z masłem, parówka z szynki na ciepło, żółty
ser, sałata, pomidor świeży
Mleko w temperaturze pokojowej, banan + chrupki kukurydziane
Zupa: Zupa krem z brokuł
II Danie : Schab w sosie własnym + ziemniaki z wody, surówka z marchwi i jabłka,
woda mineralna

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE
10.05.2017
OBIAD
(środa)

ŚNIADANIE

(czwartek)

Herbata z dzikiej róży, bułeczki z masełkiem, owsianka, szynka drobiowa, ogórek
świeży
Herbata miętowa, sałatka owocowa (banan, kiwi, gruszka), chrupki kukurydziane
Zupa : Barszcz zabielany z ziemniaczkiem
II Danie : Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, surówka z ogórka kiszonego, kompot

PODWIECZOREK

11.05.2017

Sok tłoczony, bułeczka z masełkiem, pasztetem z indyka i papryką świeżą

II ŚNIADANIE
OBIAD

Woda mineralna z cytryną, budyń waniliowy z sokiem malinowym
Kawa zbożowa z mlekiem, pieczywo mieszane z masłem, wędlina drobiowa, twarożek
z rzodkiewką i szczypiorkiem, sałata, papryka świeża
Herbata koperkowa, kaszka manna z musem z truskawek
Zupa: Rosół z ryżem i warzywami
II Danie: Pierś z kurczaka w sosie koperkowym, ziemniaki z wody, marchewka z
groszkiem, kompot

PODWIECZOREK
ŚNIADANIE

12.05.2017
(piątek)

II ŚNIADANIE
OBIAD

Woda mineralna , kisiel z tartym jabłkiem i wafle ryżowe
Herbata owocowa, pieczywo mieszane z masłem, zupa mleczna z ryżem, biały ser,
dżem niskosłodzony brzoskwiniowy
Woda mineralna z cytryną i miętą, wafle ryżowe z miodem
Zupa: Zupa krem z pomidorów i bazylią
II Danie : Rybka gotowana w sosie cytrynowym, ryż, warzywa gotowane, woda
mineralna

PODWIECZOREK

Kompot, Bułka z masłem i serek homogenizowany waniliowy

