
 

 

WODA MINERALNA JEST DOSTĘPNA DO PICIA DLA DZIECI PRZEZ CAŁY DZIEŃ   

 

 

    PON –20.02.2023 r.   WT –21.02.2023 r.    ŚR –22.02.2023r.   CZW - 23.02.2023 r.  PT –24.02.2023 r.        
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Płatki jaglane na mleku 

/200g/.Chleb razowy                 

i pszenny/50g/z masłem 

/5g/, pastą z jajek                         

i szynki /30g/z ogórkiem                     

kiszonym/15g/, herbata                                                                       

imbirowa /150g/, jabłko 

/130g/ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                

alergeny : 1,3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Chleb pytlowy i pszenny                     

/50g/z masłem/5g/, 

polędwicą drobiową                                                                         

/20g/z sałatą rzymską                                  

/10g/, kawa inka /150g/, 

gruszka/130g/.     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

alergeny : 1,7   

Kasza manna na mleku 

/200g/ Chleb staropolski 

i żytni  /50g/ z masłem 

/5g/, szynką z kotła 

/20g/,  sałatą i papryką 

/15g/, herbata malinowa 

/150g/, jabłko/130g/.   

                                                                                                      

alergeny : 1,7 

Chleb baltonowski                          

i żytni /50g/z masłem                         

/5g/, schabem włoskim                       

/20g/z rzodkiewką                          

i dymką /15g/,                      

kawa inka/150g/, 

kalarepa /70g/.                                               

                                                                                                        

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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Kapuśniak /250g/.                                                                                                                                                                 

Naleśnik/160g/z serem 

białym/70g/i musem                   

z jogurtu naturalnego                  

i truskawek/70g/.                                                                                                                                          

Kompot z wiśni/150g/.  

 

 

                                                        

alergeny:  1,3,7,9                                                                                        

Zupa pomidorowa                         

z makaronem/250g/.                                                                                                                                                                                         

Ziemniaki/150g/, zrazy    

wieprzowo-wołowe 

/70g/w sosie 

pieczarkowym/60g/, 

brukselka /100g/.                                                 

Kompot wieloowocowy                         

/150g/.                                                     

alergeny:  1,3,7,9                

Zupa-krem z dyni                      

z groszkiem ptysiowym 

/250g/.                                                                                                                                                             

Ziemniaki/150g/, filet            

z mintaja/70g/, sos 

grecki /100g/.                 

Kompot z czarnych 

porzeczek  /150g/. 

 

alergeny: 1,4,7,9           

Zupa z czerwonej 

soczewicy/250g/.             

Kasza gryczana/50g/, 

gulasz drobiowy/160g/,                               

surówka z białej kapusty 

/100g/.                

Kompot z mieszanki 

owoców leśnych /150g/. 

                

alergeny :1,7,9  

Krupnik/250g/                                                                                                                                                                                                             

Makaron penne/50g/, 

polędwiczki wieprzowe 

w sosie własnym/70g/, 

sałatka  z buraczków 

/100g/.                     

Kompot z mieszanych 

owoców/150g/.                                 

                             

alergeny,1,3,7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Bułka grahamka z /50g/            

z masłem/5g/z kiełkami                 

brokuła/5g/, parówka                   

z szynki /50g/, ketchup,  

herbata rooibos/150g/, 

mandarynka/120g/.                      

                                   

alergeny:1,7     

Chleb pszenno-żytni 

/50g/z masłem/5g/, 

kiełbasą krakowską/20g/  

z roszponką i papryką 

/15g/, napar owocowy 

/150g/, jabłko/130g/. 

                                                 

alergeny:1,7  

Kisiel wiśniowy/160g/, 

wafelek ryżowy/10g/, 

banan/180g/.   

                      

 

 

                  

alergeny:1,7    

Bułka kajzerka/40g/            

z masłem/5g/, serem 

żółtym/20g/z pomidorem 

i dymką/15g/, kakao 

/150g/, kiwi /100g/.    

 

    

alergeny:1,7    

Drożdżówka                                

z budyniem/140g/, sok                 

tłoczony z marchwi             

i jabłek/160g/.                              

                          

 

 

alergeny: 1, 3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


