
28.08.2017 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE Herbata zielona, pieczywo mieszane  z masłem, twarożek ze szczypiorkiem, szyneczka 

drobiowa, ogórek świeży 

II ŚNIADANIE Herbata malinowa, jogurt naturalny z galaretką i rodzynkami 

OBIAD   Zupa: Rosolnik (rosół drobiowy z kostką z kaszy manny) 

II Danie: Filecik z kurczaka w sosie pomidorowo-bazyliowym, ziemniaki, surówka z młodej 

kapusty, kompot 

PODWIECZOREK Woda mineralna  z cytryną, pieczywo razowe  z sałatą, serkiem śmietankowym, pomidorem i 

szczypiorkiem 

29.08.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Kawa zbożowa z mlekiem , pieczywo mieszane z masłem, szynka gotowana wieprzowa 

wysokogatunkowa, jajecznica ze szczypiorkiem, ogórek  

II ŚNIADANIE Koktajl na bazie kefiru  i świeżych owoców, banan 

OBIAD Zupa: Kapuśniak z młodej kapusty posypany koperkiem 

II Danie: Strogonof z indyka z ryżem , warzywa gotowane 

PODWIECZOREK Woda mineralna, kisiel owocowy z brzoskwinią, herbatnik  

30.08.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE Bawarka, pieczywo mieszane z masłem, pasta z makreli, szynka z indyka, papryka świeża, 

sałata,  

II ŚNIADANIE Woda mineralna z miętą, drożdżówka z owocami własnego wypieku  

OBIAD   Zupa: Botwinka 

II Danie: Pierogi ruskie , surówka z marchwi, woda mineralna  

PODWIECZOREK Kompot, wafle ryżowe z twarożkiem waniliowym homogenizowanym 

31.08.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE Herbata z cytryną, pieczywo mieszane z masłem, żółty ser, parówka z szynki z wody , ogórek 

świeży 

II ŚNIADANIE Herbata zielona, kaszka manna musem ze świeżych owoców 

OBIAD Zupa: Zupa owocowa z owoców leśnych (z mrożonych) z drobnym makaronem 

II Danie: Pulpety w sosie koperkowym, kasza jęczmienna, surówka wiosenna (sałata, 

rzodkiewka, ogórek, szczypiorek, koperek + sos na bazie oliwy z oliwek) ,kompot 

PODWIECZOREK Sok tłoczony, arbuz, herbatniki  

01.09.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE Herbata malinowa, pieczywo mieszane z masłem, szynka z indyka, rzodkiewka pasta warzywna 

własnego wyrobu, zupa mleczna z makaronem   

II ŚNIADANIE Kawa zbożowa z mlekiem, jabłka, śliwki , biszkopty  

OBIAD Zupa: Pomidorowa z makaronem 

II Danie: Filet z mintaja w sosie ziołowym, ziemniaki z wody, surówka z kapusty kiszonej z 

jabłkiem. 

PODWIECZOREK Herbata miętowa, mus jabłkowy z galaretką, chrupki kukurydziane 

 


