
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER 

07.01.2021 

czwartek 

Pieczywo z masłem 1,7 

pasta jajeczna ze szczypiorkiem3 

kakao,1,6,7 herbata z cytryną 

½ jabłka 

Kapuśniak z kiszonej kapusty9 

gulasz wieprzowy1 

ryz 

sur. z kapusty czerwonej 

kompot 

kasza manna na 

mleku1,7 

08.01.2021 

piątek 

Rogal z masłem1,7 

masło orzechowe5 

płatki na mleku 7 

marchew surowa  

herbata 

 

Zupa z fasoli szparagowej7,9 

ryba panierowana 1,3,4 

ziemniaki 

sur. z kapusty kiszonej 

kompot 

jabłka 

11.01.2021 

poniedziałek 

Pieczywo słonecznikowe z 

masłem1,7 

ser żółty7 

sałata, szczypior, pomidor 

kawa zbożowa 1,7 

herbata owocowa 

Zupa krem szpinakowa 9 

spaghetti z warzywami 1,9 

ogórek korniszon 

kompot 

Budyń waniliowy7 

12.01.2021 

wtorek 

Bułka mała z masłem1,7 

szynka wieprzowa 1,6,10 

sałata, rzodkiewka, szczypior 

kakao1,6,7 

Zupa grochowa 9 

naleśniki ze słonecznikiem 1,7 

serek waniliowy7 

sur. z marchwi i jabłka 

woda z mięta i cytryną 

banan 

13.01.2021 

środa 

Pieczywo zwykłe z masłem1,7 

twarożek z  tartą rzodkiewką7 , 

szczypior, papryka czerwona 

kawa mleczna 1,7 ½ gruszki 

Zupa pomidorowa z ryżem7,9 

karkówka w sosie własnym  

ziemniaki  

sur. z kapusty pekinki 

kompot 

kefir owocowy7 

14.01.2021 

czwartek 

Pieczywo mieszane z masłem1,7 

wędlina drobiowa1,6,10 

sałata, ogórek ,szczypior 

kawa mleczna 1,7 

Zupa  jarzynowa 7,9 

pierogi ruskie ze śmietaną 1,7  

sur. z marchwi i pory 

kompot 

soczek owocowy 

15.01.2021 

piątek 

Pieczywo ciemna z masłem1,7 

pasztet pieczony 

kiełki rzodkiewki 

kakao1,6,7 

mandarynka 

Barszcz czerwony  z zacierką 1,7,9 

paluszki rybne1,3,4 

ziemniaki pieczone 

sur. sałata, rzodkiewka, szczypior z 

jogurtem7 

kompot 

jogurt owocowy7 



18.01.2021 

poniedziałek 

Pieczywo mieszane z masłem 1,7 

szprot w pomidorach4 ,kiełki 

lucerny ,szczypior 

kawa zbożowa 1,7 

Krupnik z natka pietruszki 

kapusta duszona z mięsem 

kopytka 

kompot 

muffinki 1,3,7 

19.01.2021 

wtorek 

Pieczywo dyniowe z masłem1,7 

serek topiony7, jajko3,           

pomidor, papryka  

kakao1,6,7 

Zupa krem z marchwi7,9 

gulasz wieprzowy 

kasza jęczmienna1 

sał. z ogórków kiszonych 

kompot 

kisiel z owocami 

20.01.2021 

środa 

Pieczywo ciemne z masłem1,7 

 serdelki drobiowe z wody1,6,7 

ogórek zielony, szczypior 

kawa mleczna1,7 

Żurek z jajkiem3,9 

bułki na parze 1,3,7 

sos śmietankowo- truskawkowy7 

kompot 

mus jabłkowy 

 


