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Data Śniadanie Obiad Podwieczorek

19.04.2021
Poniedziałek

zupa mleczna z kaszą manną /gluten, mleko/
pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/, ser
żółty /mleko/, rzodkiewka, pomidor, ogórek
zielony, herbatka

zupa flaczki z drobiu /seler/
makaron z masełkiem i białym serem /gluten,
mleko/, kompot śliwkowy, winogrona

wek /gluten/, masło /mleko/, pasta rybno-
serowa ze szczypiorkiem /mleko, ryba/,
papryka czerwona, pomidorki koktajlowe,
herbatka z cytryną i miodem

20.04.2021
Wtorek

chleb na maślance /gluten, mleko/, masło
/mleko/, kiełbaska drobiowa na ciepło, keczup,
kolorowa papryka, kawa zbożowa /gluten,
mleko/

zupa grysikowa /gluten, seler/
kasza z masełkiem /gluten, mleko/, gulasz
wołowy /gluten/, "zielona sałatka" z zielonym
jabłkiem, selerem naciowym i awokado /seler/,
kompot gruszkowy, jabłko

kisiel truskawkowy (wyrób własny), ciastko
zbożowe /gluten/

21.04.2021
Środa

owsianka na mleku z suszoną morelą /gluten,
mleko/
wek /gluten/, masło /mleko/, szynka wiejska
gotowana /mleko/, rzodkiewka, herbatka

rosół z lanym ciastem /gluten, jajko, seler/
ziemniaki posypane koperkiem /mleko/,
potrawka z kurczaka w białym sosie /gluten,
mleko/,surówka z marchewki, jabłka i pora
/mleko/, kompot jabłkowy, kiwi

ciasto drożdżowe  z kakao i kruszonką /gluten,
jajko, mleko/, herbatka ziołowa

22.04.2021
Czwartek

chleb na maślance /gluten, mleko/, masło
/mleko/, filet z kurczaka gotowany /wyrób
własny/, sałata lodowa, pomidor, ogórek, kawa
zbożowa z mlekiem /gluten, mleko/

zupa krem z zielonego groszku z grzankami
/gluten/
ziemniaki posypane szczypiorkiem /mleko/, filet
z miruny w panierce /ryba, gluten, jajko, mleko/,
surówka z kiszonej kapusty, kompot
truskawkowy, jabłko

chałka z masłem /gluten, mleko/ i dżemem
brzoskwiniowym, herbatka ziołowa

23.04.2021
Piątek

płatki kukurydziane z mlekiem /mleko/
pieczywo mieszane /gluten/, kiełbasa
szynkowa, pomidorki koktajlowe, papryka żółta,
herbatka

barszczyk ukraiński z fasolą /mleko, seler/
prażone z wędliną i kapustą, kompot śliwkowy,
winogrona, kompot śliwkowy, gruszka

kanapka z pastą jajeczną z rzodkiewką i
szczypiorkiem  /gluten, jajko, mleko/, pomidor,
herbata z cytryną

26.04.2021
Poniedziałek

grysik na mleku /mleko, gluten/
pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
schab chłopski, ogórek zielony, pomidor,
herbatka

zupa krem ziemniaczano-pietruszkowy z
prażonym słonecznikiem /seler, mleko/
kluski leniwe z musem jabłkowym /gluten, jajko,
mleko/, kompot wieloowocowy, banan

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

27.04.2021
Wtorek

pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
jajecznica ze szczypiorkiem /mleko, jajko/,
kawa zbożowa z mlekiem /gluten, mleko/

zupa pomidorowa z makaronem ryżowym
/gluten, mleko, seler/
ziemniaki z masełkiem i koperkiem /mleko/,
kotleciki z fileta kurczaka w panierce /gluten,
mleko, jajko/, sałatka  z ogórka zielonego,
pomidora i rzodkiewki z sosem pietruszkowym,
kompot śliwkowo-jabłkowy, winogron

wek /gluten, masło /mleko/, ser żółty /mleko/,
papryka czerwona, ogórek, herbatka z miodem

28.04.2021
Środa

pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
pasta mięsna (wyrób własny) /mleko/, zestaw
kolorowych papryk, pomidorki koktajlowe, kawa
zbożowa z mlekiem /gluten, mleko/

zupa krem brokułowa z groszkiem ptysiowym
/gluten, mleko, seler/
ryż /mleko/, filet z dorsza pieczony w piekarniku
/ryba/, bukiet warzyw gotowanych, kompot
truskawkowy, jabłko

chleb graham /gluten/, masło /mleko/, kiełbasa
szynkowa, jajko na twardo /jajko/, rzodkiewka,
ogórek, herbatka z cytryną

29.04.2021
Czwartek

bułeczka kajzerka i grahamka /gluten/, masło
/mleko/, szynka wiejska, ser żółty /mleko/,
sałata lodowa, pomidor, papryka czerwona,
kakao /mleko/

zupa ogórkowa z kaszą bulgur /mleko, seler,
gluten
ziemniaki ze szczypiorkiem /mleko/, pieczeń
wieprzowa z szynki w sosie własnym /gluten/,
surówka z kapusty pekińskiej z sosem
czosnkowo-ziołowym, kompot śliwkowo-
jabłkowy, kiwi

deser mleczny /mleko/ z tartą czekoladą
/mleko/ i płatkami migdałowymi /migdały/

30.04.2021
Piątek

pieczywo mieszane /gluten/, masło /mleko/,
pasztet ze skwarką, ogórek zielony,
rzodkiewka, kawa zbożowa z mlekiem /mleko,
gluten/

zupa koperkowa z kostką ziemniaczaną
/mleko, seler/
makaron penne /gluten/ z klopsikami
drobiowymi w sosie śmietanowym /jajka,
gluten, mleko/, fasolka szparagowa z bułką
tartą /gluten, mleko/, kompot truskawkowy,
banan

chleb na maślance /mleko, gluten/, masło
/mleko/, makrela wędzona /ryba/, ogórek
kiszony, pomidor, herbatka ziołowa
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