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04.05.2021r.
WTOREK

Bułka wrocławska-1, masło-7, jajko
gotowane-3sałata, pomidor,

szczypior, rzodkiewka. Płatki ryżowe
na mleku-7.  Herbata z cytryną,

miodem.

Krupnik z warzywami-9,7. Kotlet mielony-
1,3, ziemniaki, sałatka z pomidorów ze 
śmietaną-7. Kompot. 

pomarańcza

05.05.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
z kurczaka z ogórkiem kiszonym -
3,10,kiełki rzodkiewki, pomidor

koktajlowy. Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa szczawiowa  z jajkiem, warzywami-3,7. 
Bułki na parze z sosem pomidorowym-1,3,7, 
surówka z kalarepki i marchwi. Kompot.

Jogurt 
malinowo-
bananowy-7

06.05.2021r.
CZWARTEK

Bułka maślana -1, masło-7, twarożek
ze szczypiorem, rzodkiewką, 
papryka, ogórek. Kasza jaglana na 
mleku-1,7. Herbata owocowa.

Zupa jarzynowa  z ziemniakami-9,7. Gulasz z 
żołądków z indyka z makaronem ryżowym-
7,1,3, surówka z młodej kapusty. Kompot.

Jabłko 
pieczone z 
cynamonem, 
cukrem 
trzcinowym

07.05.2021r.
PIATEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa szynkowa-6,1,7,10, sałata, 
pomidor, papryka, szczypior. Kawa z
mlekiem-1,7.

Zupa ryżowa z zielonym groszkiem-9. Ryba 
pieczona z ziołami, natką pietruszki-7,4, 
ziemniaki, surówka kiszonej kapusty. 
Kompot.

banan

10.05.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
serdelki z wody-6,7,10,1, keczup, 
ogórek, sałata, rzodkiewka. Kawa z 
mlekiem-1,7. 

Zupa pomidorowa z makaronem-1,9,7. Placki 
ziemniaczane z cukinią, śmietaną-1,3,7, 
brokuły z wody. Kompot.

winogrona

11.05.2021r.
WTOREK

Bułka pszenna z masłem-1,7, dżem,
twarożek-7, miód. Zupa mleczna-

7,1,3. Herbata miętowa.

Zupa cebulowa z groszkiem ptysiowym-1,9,7.
Podudzie z kurczaka pieczone, ziemniaki, 
surówka z porów i rzodkiewek-7. Kompot.

Kasza manna
na gęsto z 
jagodami-7,1

12.05.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
z tuńczyka-9,10,6,7, szczypiorem, 
ogórek kiszony , kiełki .Kawa z 
mlekiem-1,7.

Botwinka z ziemnakami.-9,7. Pierogi z 
mięsem, kapustą -1,3,7, surówka z ogórka 
zielonego i papryki z jogurtem naturalnym, 
koperkiem. Kompot. 

jabłko

13.05.2021r.
CZWARTEK

Grahamka z masłem-1,7, ser żółty-7, 
pomidor, szczypior. Płatki 
kukurydziane na mleku-1,7. Herbata 
rumiankowa.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami-7,9. Indyk w
sosie śmietanowym-7, ryż na sypko, buraczki 
z cebulką. Kompot.

Kefir
truskawkowy

-7

14.05.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
polędwica drobiowa6,7,10,1, 
papryka, ogórek, sałata. Kawa z 
mlekiem.-1,7.

Rosół z makaronem, warzywami-9,1,3. Ryba 
panierowana-1,3,4, ziemniaki, surówka z 
kiszonej kapusty. Kompot owocowy.

gruszka

15.05.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
jajeczna ze szczypiorem-
3,7,10,rzodkiewka, papryka. Kawa z 
mlekiem.-1,7

Zupa grochowa z grzankami-9,1. Kopytka z 
sosem gulaszowym-1,3,7, surówka z porów i 
pomidora  z jogurtem naturalnym-7. Kompot.

Kisiel,
ciastko ze

słonecznikie
m-1

Sporządzono: 27.04.2021r.





     


