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Lp. Śniadanie Obiad Podwieczorek 

I Płatki owsiane na mleku, 

żurawina suszona ,bułka z 
masłem i miodem 

Rosół z makaronem i koperkiem, 
kotlet mielony pieczony, ziemniaki, 
surówka z marchwi i jabłka  z 
jogurtem naturalnym, kompot 

Herbata owocowa, ciasto 
biszkoptowe (wypiek 
własny) lub muffinki, owoc 

II Makaron na mleku, chleb 
słonecznikowy z masłem i 
pastą z kurczaka lub 
wędliną, ogórek 

Zupa jarzynowa, makaron z sosem 
spaghetti, ogórek kiszony, kompot 

Herbata owocowa,  
rogaliki drożdżowe lub 
bułeczki szwedzkie 
(wypiek własny), owoc 

III Kawa inka  na mleku, chleb 
żytni z masłem parówki  z 
szynki na gorąco, ketchup, 
marchewka  

Zupa krupnik z zieleniną, filet rybny, 
ziemniaki, surówka z kapusty 
kiszonej lub pomidor z cebulką, 
kompot 

Herbata owocowa, chałka 
z masłem i dżemem, 
owoc 

IV Kakao, zapiekanka z serem 

żółtym i szynką, ketchup, 

cząstki jabłka 

 

Zupa szczawiowa z jajkiem, 
pieczeń rzymska, kasza 
jęczmienna, surówka z buraczków, 
kompot  

Herbata owocowa, chleb z 

masłem i wędliną, 

pomidor 

 

V Kasza manna na mleku, 
bułka żytnia z masłem, 
jajkiem i szczypiorkiem  

Barszcz ukraiński lub fasolowa ,  
naleśniki z serem białym lub 
serniczki z polewą śmietanową, 
kompot 

Herbata owocowa 
bułeczka maślana , owoc  

VI Makaron zacierka na mleku  
paluszek ze słonecznikiem z 
masłem i dżemem, bakalie 

Zupa pomidorowa z ryżem  kotlet z 
piersi kurczaka lub indyka 
ziemniaki, mizeria lub marchew z 
groszkiem na ciepło, kompot 

Herbata owocowa, ciasto  
marmurkowe lub 
drożdżowe, owoc  

VII Kakao, chleb żytni  z masłem 
i wędliną,  sałata, rzodkiewka 
 

Zupa kalafiorowa, gałka w sosie 
własnym, kasza gryczana, surówka 
z kapusty czerwonej, kompot 

Mleko lub herbata 
owocowa, racuchy 
drożdżowe lub pączusie 
serowe, owoc 

VIII Kluski lane  na mleku , 
zapiekanka z serem żółtym , 
ketchup, papryka 
 

Barszcz czerwony, pierogi leniwe z 
polewą jogurtowo - śmietanową, 
kompot 

Herbata owocowa, chleb 
słonecznikowy z masłem, 
wędliną i roszponką 
 

IX Kawa inka z mlekiem, chleb 
z siemieniem lnianym z 
masłem i humusem lub 
wędliną, ogórek 
 

Zupa ogórkowa, gołąbki  z kapusty 
pekińskiej w sosie pomidorowym 
ziemniaki, lub pyzy z mięsem lub 
naleśniki z mięsem, surówka 
wielowarzywna, kompot 

Herbata owocowa, 
makaron z musem 
truskawkowym. 

X Płatki ryżowe na mleku, 
bułka żytnia z masłem i  
serkiem twarogowym, 
papryka  

Zupa grochowa z majerankiem, 
paluszki rybne z fileta mintaja, 
ziemniaki, surówka z kapusty białej, 
kompot 
 
 

Herbata owocowa,  
gofry (wypiek własny), 
owoc 

                                             

 


