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Data Śniadanie Obiad Podwieczorek

04.01.2021
Poniedziałek

bułka kajzerka i grahamka /gluten/, masło
/mleko/, jajko na twardo jajko/, ser żółty
/mleko/, pomidor, ogórek, kakao /mleko

zupa marchewkowa z ryżem /mleko, seler/
kluski leniwe z masełkiem i tartym jabłkiem
/gluten, mleko, jajka/, kompot gruszkowy

chleb słonecznikowy /gluten/, masło /mleko/,
pasta rybno-serowa ze szczypiorkiem /ryba,
mleko/, pomidorki koktajlowe, rzodkiewka,
herbatka ziołowa

05.01.2021
Wtorek

pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
pieczeń z wędzarni, sałata lodowa, ogórek
kiszony, pomidor, kawa zbożowa z mlekiem
/gluten, mleko/

zupa pieczarkowa z tartym ciastem /gluten,
jajko, mleko, seler/
gołąbki bez zawijania z kapustą w sosie
pomidorowym, posypane koperkiem /gluten,
jajka/, kompot jabłkowy, mandarynka

pancakes z bitą śmietaną  i borówkami /gluten,
jajka, mleko/

07.01.2021
Czwartek

pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
parówki wiedeńskie, keczup, kolorowa papryka
do chrupania, kawa zbożowa z mlekiem
/gluten, mleko/

zupa ogórkowa z makaronem ryżowym /gluten,
jajka, mleko, seler/
ziemniaki posypane szczypiorkiem /mleko/,
polędwiczki wieprzowe w sosie własnym
/gluten/, sałata lodowa z jogurtem naturalnym
kompot śliwkowy, winogrona

rogalik z masłem /gluten, mleko/ i dżemem
brzoskwiniowym, herbatka z imbirem

08.01.2021
Piątek

pieczywo mieszane /gluten/, masło/, szynka
wiejska gotowana, pomidorki koktajlowe, ser
mozzarella /mleko/, kawa zbożowa z mlekiem
/gluten, mleko/

żurek z jajkiem /gluten, mleko, jajko, seler/
ziemniaki prażone z kiełbasą i kapustą, kompot
jabłkowo-gruszkowy, banan

ciasto drożdżowe z z kakao i kruszonką
/gluten, jajka, mleko/, herbatka z cytryną i
miodem

11.01.2021
Poniedziałek

owsianka na mleku z suszoną morelą /gluten,
mleko
pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
pasta jajeczna ze szczypiorkiem /mleko, jajka/,
pomidor, papryka czerwona, herbatka

zupa "flaczki" z kurczaka /gluten, seler/
racuchy drożdżowe z mango /gluten, jajka,
mleko/, kompot truskawkowy, mandarynka

zapiekanki z szynką i serem żółtym /gluten,
mleko/, keczup, herbatka z cytryną

12.01.2021
Wtorek

bułeczka kajzerka i grahamka /gluten/, masło
/mleko/, kiełbaska drobiowa, ser żółty /mleko/,
ogórek, rzodkiewka, kakao /mleko/

zupa cebulowa z grzankami /gluten, seler/
kasza z masełkiem /gluten, mleko/, gulasz
wołowy /gluten/, sałatka z kapusty czerwonej,
kompot śliwkowy, gruszka

deser panacotta z musem truskawkowym
/mleko

13.01.2021
Środa

płatki kukurydziane z mlekiem /mleko/
pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
twarożek naturalny /mleko/, sałatka z
pomidorów ze szczypiorkiem, herbatka

zupa pomidorowa  z ryżem /mleko,seler/
ziemniaki z masełkiem i koperkiem /mleko/,
kotleciki mielone z miruny /gluten, jajko, ryba/,
buraczki czerwone, kompot jabłkowy,
mandarynka

wek /gluten/ z masłem /mleko/, schab
gotowany (wyrób własny), pomidor, ogórek,
rzodkiewka, herbatka z imbirem

14.01.2021
Czwartek

chleb na maślance /gluten, mleko/, masło
/mleko/, jajecznica ze szczypiorkiem /jajka,
mleko/, kawa zbożowa z mlekiem /gluten,
mleko/

zupa-krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
/mleko, gluten, seler/
ziemniaki z koperkiem /mleko/, pieczeń
rzymska /gluten, jajka/, mizeria z jogurtem
naturalnym /mleko/, kompot śliwkowy, banan

babka z kaszy manny /gluten, mleko/ z
płatkami migdałowymi /migdały/ i ananasem

15.01.2021
Piątek

pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
pasta z wędzonej makreli z ogórkiem kiszonym
/ryba, jajka, mleko/, papryka czerwona, kawa
zbożowa z mlekiem /gluten, mleko/

zupa kalafiorowa z makaronem gwiazdki
/gluten, mleko, seler/
ziemniaki posypane szczypiorkiem /mleko/,
jajko sadzone /jajko/, duszone na masełku mini
marchewki /mleko/, kompot truskawkowy,
jabłko

ciasto marchewkowe /gluten, jajka/ (wypiek
własny), herbatka z imbirem
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