
24.04.2017 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE 
Kawa zbożowa z mlekiem, pieczywo mieszane z masłem, ser twarogowy, pasztet z indyka, 

sałata, rzodkiewka- 3 sztuki 

II ŚNIADANIE 
Herbata zielona, kaszka manna z musem z owoców 

OBIAD Zupa : Pomidorowa zabielana z makaronem 

II Danie : Roladka drobiowa pieczona faszerowana warzywami, ziemniaki puree, 

sałata z jogurtem, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, talerze z talarkami jabłek i gruszek, chrupki kukurydziane 

25.04.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE 
Herbata czarna z miodem, pieczywo mieszane z masłem, polędwica sopocka, serek 

kanapkowy typu Almette o smaku śmietankowym posypany szczypiorkiem, pomidor świeży 

II ŚNIADANIE 
Mleko w temperaturze pokojowej, bułeczka z masełkiem i powidłem 

OBIAD 
Zupa:  Z zielonego groszku 

II Danie:  Pierogi leniwe z cynamonem, surówka z tartej marchewki i jabłka, kompot 

PODWIECZOREK 
Sok tłoczony, budyń waniliowy z wkrojonymi owocami, biszkopty 

 

26.04.2017 

(środa) 

ŚNIADANIE 
Herbata czarna z cytryną,  pieczywo mieszane 2 kawałki (1 z masłem i dżemem, 2 kawałek z 

serkiem topionym posypane kiełkami brokula) zupa mleczna z kluseczkami kładzionymi  

II ŚNIADANIE 
Herbata owocowa, Kanapka z chleba graham z masłem, sałatą, pasztetem z drobiu, 

ogórkiem świeżym i rzodkiewką 

OBIAD 

 

Zupa:  Barszcz biały z jajkiem 

II Danie:  Bitki wieprzowe w sosie własnym, kasza jęczmienna, buraczki gotowane, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna z miętą, naleśnik z jabłkami  

27.04.2017 

(czwartek) 

ŚNIADANIE 
Bawarka, pasta rybna z makreli, biały ser, sałata, rzodkiewki  

II ŚNIADANIE 
Kakao, drożdżówka własnego wypieku z owocami 

OBIAD 
Zupa:  Rosół z makaronem 

II Danie:  Filet kurczaka duszony w delikatnym sosie porowym, ziemniaki z wody, surówka z 

kapusty pekińskiej, kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna z sokiem malinowym, galaretka z owocami, biszkopty 

28.04.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE 
Herbata z dzikiej róży, pieczywo mieszane z masłem, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, żółty 

ser, papryka świeża 

II ŚNIADANIE 
Herbata miętowo-owocowa, jogurt naturalny z malinami i musli 

OBIAD 
Zupa:  Ogórkowa zabielana z ziemniakami i  mięsem 

II Danie :  Filet z mintaja saute, puree ziemniaczane, surówka z kiszonej kapusty i marchwi, 

kompot 

PODWIECZOREK 
Woda mineralna, ciasto na biszkopcie z galaretką i owocami własnego wyrobu 

 


