
 

  Lp.      Data     
                                
         Śniadanie

                                    
            Obiad      Podwieczorek

1. 13.02.2019
     środa

Bułka ,chleb wieloziarnisty,
masło,  szynka drobiowa, 
sałata, kakao

Zupa kapuśniak, kotlet 
schabowy, ziemniaki, buraczki 
duszone, kompot 
truskawkowo-agrestowy

Budyń na mleku kakaowy,
słomka ptysiowa, 
winogrono

2. 14.02.2019
 czwartek

Płatki owsiane na mleku, 
bułka, masło,  wędlina 
wieprzowa, papryka, 
mandarynka

Zupa jarzynowa, łazanki z 
kapustką i kiełbaską, sok 
tłoczony jabłko-malina

Chleb, bułka grahamka, 
masło, pasztet drobiowy, 
ogórek świeży, bawarka

3. 15.02.2019
    piątek

Bułka, chleb sitkowy, 
masło, ser żółty, pomidor, 
herbata z cytryną

Zupa owocowa z makaronem, 
ryba smażona, ziemniaki, 
surówka z pora i jabłka

Kasza manna na gęsto z 
sokiem malinowym, kiwi

4. 18.02.2019
poniedziałek

Gwiazdki wielozbożowe 
cynamonowe na mleku, 
bułka, masło,  wędlina 
drobiowa, rzodkiewka
Bal karnawałowy.

Zupa żurek z jajkiem i 
wędzonką, parowańce z serem 
i śmietana jogurtową,  kompot 
wieloowocowy

Chleb, masło, parówka z 
szynki na ciepło, herbata 
owocowa z miodem, 
banan

 5. 19.02.2019
  wtorek

Bułka, chleb razowy, masło,
szynka wieprzowa, ogórek 
kwaszony, kawa inka na 
mleku

Zupa barszcz ukraiński, 
pulpety z cielęciny  w sosie 
koperkowym, ziemniaki, 
surówka z białej rzepy z 
marchewką, kompot z czarnej 
porzeczki

Gofry z dżemem 
owocowym, napój 
mleczny, jabłko

6. 20.02.2019
   środa

Zacierki na mleku, bułka, 
masło, jajko, szczypior, 
winogrono

Zupa ogórkowa ,fasolka po 
bretońsku z wędzonka i 
majerankiem, bułeczka, sok 
tłoczony jabłko-gruszka

Chleb, bułka grahamka, 
wędlina drobiowa, sałata, 
bawarka

7. 21.02.2019
  czwartek

Chleb gryczany, bułka, 
masło, wędlina z indyka, 
ogórek świeży, kakao

Zupa pieczarkowa z makronem
i zielenina, kotlet mielony, 
marchewka duszona, 
ziemniaki, kompot wiśniowy

Chałka, masło, jogurt, 
mandarynka

 8. 22.02.2019
  piątek

Makaron na mleku, bułka, 
masło, ser biały, dżem, 
pomarańcze

Zupa szczawiowa z jajkiem, 
ryż z jabłkiem cynamonem i 
śmietaną jogurtową,  kompot 
truskawkowy

Chleb, masło, pasta z ryby
z papryką, ogórkiem i 
zielenina, herbata z 
cytryną

9. 25.02.2019
poniedziałek

Bułka, chleb sojowy, masło,
wędlina drobiowa, papryka, 
kawa inka na mleku, 

Zupa grochowa z wędzonką i 
majerankiem, pierogi z serem i
śmietana jogurtową, sok 
tłoczony jabłko-marchewka

Chleb, bułka grahamka, 
masło, kiełbasa żywiecka, 
pomidor, herbata 
owocowa z miodem

10. 26.02.2019
wtorek

Płatki ryżowe na mleku, 
bułka, masło, polędwica, 
rzodkiewka

Zupa zacierkowa z zielenina, 
bitki w sosie własnym,  
surówka z selera z jabłkiem, 
pomarańczą i rodzynkami, 
ziemniaki, kompot  owocowy

Bułka, masło, ser biały, 
miód, herbata z cytryna, 
marchewka


