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DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOR
EK

WTOREK
11.04..23r.
  

Kakao, herbata 
malinowa, 
pieczywo 
mieszane, masło, 
dżem niskosłodzony, 
twarożek ze 
szczypiorkiem (1,9)                
owoc

Zupa z zielonego 
groszku (2,10), 
mielone wieprzowe 
w sosie 
pomidorowym (2), 
makaron spaghetti 
(1), sok 
pomarańczowy

Budyń 
śmietankowy 
niskosłodzony (9)
ciastka kruche, 
woda

ŚRODA
12.04.23r.

Herbata z cytryną, 
pieczywo 
mieszane, masło, 
parówka na 
ciepło, paski 
papryki (1,2)          
                                           
owoc            

Zupa kalafiorowa na 
mięsie (2,10)
racuchy z jabłkiem 
(1,7,9),
sok pomarańczowy,

Chleb 7 ziaren, 
masło,
wędlina 
wieprzowa, ogórek 
kiszony (1,2)
herbata 
truskawkowa

CZWARTEK
13.04.23r.

Płatki 
kukurydziane z 
mlekiem
herbata owocowa, 
pieczywo 
mieszane, masło, 
ser żółty (1,9)
                                           
owoc

Rosół z 
makaronem(2,10), 
filet z kurczaka 
gotowany (2), ryż z 
sosem 
potrawkowym, 
bukiet warzyw, sok 
wiśnia-jabłko

Kaszka manna na 
mleku z sokiem 
malinowym, 
biszkopty,woda z 
cytryną (1,9)

PIĄTEK
14.04.23r.
 

Herbata owoce 
leśne, pieczywo 
mieszane, masło, 
sałatka z 
makreli,ogórek 
zielony (1,8,9)
                                           
owoc

Zupa warzywna na 
mięsie z 
warzywami (10,2), 
kluski na mące 
rzucane z jajkiem, 
kapusta kiszona 
gotowana (1,7,9),
sok pomarańczowy

Chałka z masłem i 
miodem (1,9)
sok malinowy

PONIEDZ.
17.04.23r.

Kawa zbożowa z 
mlekiem (9)
herbata z cytryną, 
pieczywo 
mieszane, masło, 
szynka z indyka, 
ogórek kiszony 
(1,2)                                     
                                           
owoc

Zupa pomidorowa 
z makaronem
(2,9,10), kotlet 
schabowy (2)
ziemniaki, surówka 
z kapusty białej, 
sok wiśnia-jabłko

Kisiel 
truskawkowy, rogal 
mleczny z masłem
(9,1) woda

WTOREK
18.04.23r.

Płatki 
kukurydziane z 
mlekiem
herbata ziołowa, 
pieczywo 
mieszane, masło, 
paprykarz,
rzodkiewka (1,8,9)             
owoc

Zupa ogórkowa na 
mięsie (2,10)
naleśniki z serkiem 
waniliowym (1,7,9) 
sok pomarańczowy

Pieczywo 
mieszane, masło, 
pomidor, wędlina 
drobiowa (1,2)
herbata malinowa

ŚRODA
19.04.23r.   

Kakao, herbata z 
cytryną, pieczywo 
mieszane, masło, 
szynka drobiowa, 
papryka w paski, 
sałata mix (1,2,9)     
owoc

Zupa ziemniaczana 
(2,10), filet z 
kurczaka w sosie 
koperkowym,
makaron świderki, 
marchewka 
juniorka (1,2,9), 
sok malinowy

Jogurt owocowy 
(9) wyrób własny,  
chrupki 
kukurydziane, 
woda

CZWARTEK
20.04.23r.

Herbata owocowa, 
pieczywo 
mieszane, masło, 
powidła 
niskosłodzone, 
pasztet drobiowy
(1,2)                                    
owoc

Rosołek z lanymi 
kluskami 
(2,1,7,9,10) 
mielone wieprzowe 
(2),  ziemniaki, 
buraczki gotowane, 
sok jabłkowy

Placek 
marchewkowy
wypiek własny, sok 
owocowy (1,7)

PIĄTEK
21.04.23r.   

Herbata owocowa, 
pieczywo 
mieszane, 
masło,ogórek 
zielony jajko 
gotowane (1,7,9)                
                                           
owoc  

Zupa krupnik na 
mięsie (2) ryba 
duszona z 
warzywami, 
ziemniaki puree (8), 
sok jabłkowy

Bułka 
pszenna,masło, ser 
żółty, pomidorki 
koktajlowe (1,9) 
herbata
owoce leśne
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WODA PODAWANA NA ŻYCZENIE (DYSTRYBUTORY Z WODĄ NA KAŻDEJ SALI)           
                                                            



DYREKTOR                                        INTENDENT                                 KUCHARZ
      

           
ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH:

1) GLUTEN
2) GORCZYCA
3) ZIARNO SEZAMU
4) ROŚLINY STRĄCZKOWE
5) ŁUBIN
6) SOJA
7) JAJA I PRODUKTY POCHODNE
8) RYBY I PRODUKTY POCHODNE
9) MLEKO I PRODUKTY POCHODNE
10) SELER


