
 

 

 

3.07.2017 

(poniedziałek) 

ŚNIADANIE Kawa zbożowa z mlekiem, pieczywo mieszane z masłem, jajko na twardo na 

kanapce ze szczypiorkiem, szynka drobiowa wysokogatunkowa, rzodkiewka 

II ŚNIADANIE Koktajl mleczny na bazie maślanki z malinami, krążki ryżowe z nutella  

własnego wyrobu  

OBIAD Zupa:  Rosół z makaronem 

II Danie:  Kurczak w potrawce, ziemniaki z wody z koperkiem, marchewka z 

groszkiem na ciepło z masełkiem, kompot 

PODWIECZOREK Woda mineralna, budyń waniliowy z wkrojonymi kawałkami owoców 

 

 

4.07.2017 

(wtorek) 

ŚNIADANIE Herbata malinowa , pieczywo mieszane z masłem, szynka wieprzowa 

gotowana, sałata, pomidor świeży, zupa mleczna z kaszką manną,  

II ŚNIADANIE Herbata rumiankowa, kawałki arbuza i kalarepy, chrupki kukurydziane 

OBIAD Zupa:  Botwinka 

II Danie Pierogi leniwe z jogurtem i cynamonem, woda mineralną  

PODWIECZOREK Sok tłoczony, drożdżówka  z jabłkiem  

 

 

5.07.2017 

(środa) 

 

ŚNIADANIE Bawarka, pieczywo mieszane z masłem, serek topiony , szynka z indyka, 

płatki owsiane na mleku, papryka, sałata 

II ŚNIADANIE Woda mineralna z miętą, kaszka manna na mleku  z sokiem jagodowym 

OBIAD Zupa :  Z zielonym groszkiem 

II Danie:  Bitki wieprzowe w sosie własnym, kasza, surówka z buraczków, 

kompot 

PODWIECZOREK Herbata rumiankowa , galaretka z owocami + biszkopty  

 

 

6.07.2017 

(czwartek) 

 

ŚNIADANIE Herbata miętowa,  pieczywo mieszane z masłem, zupa mleczna z drobnym 

makaronem, serek twarogowy, pasztet z indyka, ogórek małosolny, kiełki 

rzodkiewki 

II ŚNIADANIE Kakao, bułka grahamka z masłem, sałatą, żółtym serem, pomidorem i 

szczypiorkiem 

OBIAD Zupa :  krem z kalafiora 

II Danie :  Naleśniki z nadzieniem mięsno-warzywnym w sosie 

pomidorowym, kompot (Kalinka – ryż zapiekanym z mięsem i warzywami w 

sosie pomidorowym) 

PODWIECZOREK Woda mineralna z miętą, sernik na zimno z owocami własnego wypieku  

 

 

 

7.07.2017 

(piątek) 

ŚNIADANIE Herbata ziołowa, bułeczki z masełkiem, twarożek ze szczypiorkiem, pasta z 

makreli, sałata, ogórek świeży, zacierka na mleku 

II ŚNIADANIE Kawa zbożowa, twarożek waniliowy z tarta gorzką czekoladą 

OBIAD Zupa :  Owocowa z makaronem 

II Danie : Klopsiki rybne w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka z białej 

kapusty, marchwi z dodatkiem oliwy z oliwek 

PODWIECZOREK Woda mineralna, truskawki + banan , biszkopty  

 


