
15.05.2017 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, pieczywo mieszane z masłem, żółty ser, pasztecik 

drobiowy, sałata, ogórek świeży 

II ŚNIADANIE 
Herbata zielona, kaszka manna z musem z owoców własnego wyrobu, biszkopty 

OBIAD 
Zupa: Barszcz czerwony zabielany z makaronem 

II Danie : Schab duszony z marchewką, puree ziemniaczane, brokuł z wody, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, kisiel truskawkowy ze startym jabłkiem, herbatniki 

16.05.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE 
Herbata rumiankowa, pieczywo mieszane z masłem, zupa mleczna z makaronem 

świderki, serek biały ze szczypiorkiem i rzodkiewką , miód 

II ŚNIADANIE 
Herbata cytrynowa, talarki jabłek i słupki marchewki 

OBIAD 
Zupa: Ogórkowa zabielana z ziemniakami i mięsem 

II Danie : Naleśniki z twarogiem i musem z truskawek własnego wyrobu, woda 

mineralna 

PODWIECZOREK 
Sok tłoczony, bułeczka z sałatą, serkiem topionym i szczypiorkiem świeżym 

 

17.05.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE 
Mleko na ciepło z miodem, bułeczki z masełkiem, szynka drobiowa, serek kanapkowy 

Almette, pomidor świeży 

II ŚNIADANIE 
Herbata miętowa, drożdżówka z jabłkiem i kruszonką własnego wypieku 

OBIAD 

 

Zupa :  Pomidorowa zabielana z makaronem 

II Danie : Kotlecik z indyka w sosie koperkowo-śmietanowym, ziemniaki, surówka 

wiosenna z kapusty, kompot wieloowocowy 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna z cytryną, budyń waniliowy z wkrojonymi brzoskwiniami w syropie, 

rurka waflowa bez nadzienia – sucha.  

18.05.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE 
Kakao, pieczywo mieszane z masłem, szynka wieprzowa wyskogatunkowa, twarożek 

z rzodkiewką, ogórek świeży 

II ŚNIADANIE 
 Koktajl owocowy na mleku, bułeczka z masełkiem i powidłami 

OBIAD 
Zupa:  Rosół z mięsem i makaronem 

II Danie:  Potrawka z kurczaka, ryż, marchewka z groszkiem na ciepło, woda mineralna 

PODWIECZOREK 
Kompot, galaretka z wkrojonymi świeżymi owocami, biszkopt 

19.05.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE 
Herbata owocowa, pieczywo mieszane z masłem, lane kluseczki na mleku, krucha 

szynka drobiowa, papryka świeża 

II ŚNIADANIE 
Woda mineralna z sokiem malinowym, banan, chrupki kukurydziane 

OBIAD 
Zupa:  Krupnik 

II Danie :  Klopsiki rybne w sosie koperkowym, ziemniaki, sałata z jogurtem, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, ryż na mleku z  cynamonem  

Jadłospis ogólny  


