
 

 

 

WODA MINERALNA JEST DOSTĘPNA DO PICIA DLA DZIECI PRZEZ CAŁY DZIEŃ   

 

 

    PON –13.02.2023 r.   WT –14.02.2023 r.    ŚR –15.02.2023r.   CZW - 16.02.2023 r.  PT –17.02.2023 r.        

  

Ś
N

IA
D

A
N

IE
 

  

Płatki górskie na mleku 

/200g/.Chleb razowy                 

i pszenny/50g/z masłem 

/5g/, szynką łukowską                                                                       

/20g/z sałatą rzymską 

/10g/, napar z melisy  

/150g/, jabłko/130g/ .   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

alergeny : 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Chleb żytni i pszenny                     

/50g/z masłem/5g/, 

schabem kruchym/20g/,                                                                                                        

z kiełkami słonecznika  

/5g/, kawa inka/150g/, 

mandarynka/120g/.     

                                 

                                                                                                                                                                                                                                              

alergeny : 1,7   

Ryż na mleku/200g/. 

Chleb staropolski i żytni  

/50g/ z masłem/5g/, 

pasztetem drobiowym 

/30g/z ogórkiem 

kiszonym /10g/, herbata 

malinowa/150g/, jabłko  

/130g/.                                                                                                        

alergeny : 1,3,7 

Chleb baltonowski                          

i żytni /50g/z masłem                         

/5g/, serem żółtym/20g/                       

z pomidorem i dymką 

/15g/, kakao/150g/, kiwi                                             

/100g/.   

               

                                                                                          

alergeny : 1,7  

Płatki jęczmienne na 

mleku /200g/. Chleb 

zamojski  i mazowiecki 

/50g/z masłem /5g/, 

piersią z indyka/20g/                   

z papryką i cykorią/15g/, 

herbata z dzikiej róży 

/150g/, jabłko/130g/.                                                                                                                                                  

alergeny : 1,7  
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Barszcz ukraiński/250g/.                                                                                                                                                                                         

Ziemniaki/150g/, kotlet    

mielony /70g/drobiowo-

wieprzowy/70g/,surówka 

z białej rzodkwi/100g/.                                                 

Kompot z owoców lasu  

i śliwek/150g/.                                 

                       

alergeny:  1,3,7,9                                                                                        

Zupa ogórkowa                            

z ziemniakami /250g/.                                                                                                                                                                                         

Kluski leniwe/150g/ 

polane masłem, surówka  

z marchwi i jabłek                     

z jogurtem naturalnym 

100g/.                                                 

Kompot z wiśni/150g/.                                                                              

alergeny:  1,3,7,9                

Zupa zacierkowa /250g/.                                                                                                                                                             

Ziemniaki/150g/, kotlet 

schabowy/70g/, surówka 

z pekińskiej kapusty                           

/100g/.                                                

Kompot z mieszanych 

owoców/150g/. 

 

alergeny: 1,3,7,9           

Zupa jarzynowa/250g/.             

Makaron spaghetti/50g/               

z mięsem wołowym                 

i sosem bolognese/160g/, 

mix sałat z sosem 

winegret /100g/.                

Kompot z mieszanki 

owoców leśnych /150g/.                

alergeny :1,7,9  

Zupa-krem z brokuła                           

z groszkiem ptysiowym 

/250g/.                                                                                                                                                                                  

Ziemniaki /150g/, filet            

z mintaja/70g/, surówka      

z czerwonej kapusty 

/100g/.                 

Kompot z wiśni/150g/.                                                           

alergeny:1,4,7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Bułka orkiszowa/40g/            

z masłem/5g/, jajkiem  

gotowanym/30g/            

z papryką  i roszponką 

/15g/, herbata z cytryną 

/150g/,  jabłko  /130g/.       

                                       

 

alergeny:1,3,7    

Chleb pszenno-żytni 

/50g/z masłem/5g/, 

kiełbasą żywiecką 

drobiową/20g/z papryką 

i rukolą/15g/, herbata 

rooibos/150g/, gruszka                               

/130g/.                                                                                                                                                         

 

alergeny:1,7  

Budyń śmietankowy 

/160g/ z musem z malin  

/60g/, chałka /30g/ banan 

/200g/.           

              

        

                          

 

alergeny:1,7      

Pączek /120g/, napar                             

owocowy/150g/, 

winogrona rodzynkowe 

/120g/.        

 

        

                                                                                             

 

alergeny:1,3,7   

Bułka kajzerka/45g/                 

z masłem/5g/, serem 

białym /30g/i powidłami                             

śliwkowymi/5g/, kakao 

/150g/, melon/130g/.      

                          

 

 

alergeny: 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 


