
DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER 

18.05.2021 

wtorek 

Pieczywo słonecznikowe z masłem 

1,7 

pasztet zapiekany1,6,7 

szczypior ,pomidor ,ogórek zielony 

kawa mleczna 1,7 

winogron 

Zupa jarzynowa 7,9 

skrzydełka pieczone  

ziemniaki 

sur. z młodej  kapusty  

sał. z ogórka  kiszonego  ze śmietaną7 

kompot 

winogron 

19.05.2021 

środa 

Bułka mała z masłem 1,7 

serdelki drobiowe z wody1,6,7 

sałata  zielona, kiełki  rzodkiewki 

płatki ryzowe na mleku 1,7 

kakao1,6,7 

 

Flaczki drobiowe z tuszki kurczaka 9 

bułki na parze 1,3,7 

sos śmietankowo- truskawkowy7 

marchew surowa 

 

banan 

20.05.2021 

czwartek 

Pieczywo mieszane z masłem 1,7 

 pasta z kurczaka ,7 

papryka czerwona , szczypior                

kiełki lucerny 

kawa mleczna zbożowa 1,7 

Zupa krupnik 1,9 

fasolka po bretońsku z kiełbasą 6 

ziemniaki 

kompot owocowy 

kalarepka do chrupania 

kasza manna z 

sokiem 

malinowym1,7 

21.05.2021 

piątek 

Rogal  z masłem1,7 

miód, dżem 

płatki owsiane na mleku 1,7 

kakao 1,6,7 

¼ jabłka 

Zupa pomidorowa z ryżem1,7,9 

kotlet rybny 1,3,4 

ziemniaki 

sał. z pomidorów i śmietany 

sał.z brokułów 7 

Kompot 

 

jogurt owocowy7 

24.05.2021 

poniedziałek                                                  

Pieczywo mieszane z masłem 

pasta rybna  

szczypior ,rzodkiewka ,ogórek 

korniszon 

kawa mleczna  

½ gruszki 

Żurek z jajkiem 3,7 

gulasz wieprzowy 

 kasza jęczmienna1 

buraczki z chrzanem 

sur. z kapusty młodej 

kompot 

 

płatki ryzowe na 

mleku 1,7 

25.05.2021 

wtorek 

Bułka grahamka z masłem 1,7 

wędlina 1,6,10 

sałata, rzodkiewka, papryka 

kawa mleczna 7 

Barszcz  czerwony7,9 

pierogi ruskie ze śmietaną 1,7 

 sur. marchew z porą 

kompot 

 

mandarynki 

26.05.2021 

środa 

Pieczywo mieszane z masłem 1,7 

ser żółty 

ogórek zielony, szczypior 

kakao 7  

½ jabłka 

Zacierki na rosole 1 

pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym 

1,3,7 

ziemniaki 

sur. z kapusty czerwonej, kompot 

Babka 

cytrynowa1,3,7 

27.05.2021 

czwartek 

Pieczywo zwykle z masłem 1,7 

wędlina drobiowa 1,6,10 

sałata, pomidor ,ogórek zielony 

kawa mleczna 1,7 

Zupa koperkowa 7,9 

jajko sadzone 3 

ziemniaki pieczone 

kapust młoda duszona ze śmietaną 

kompot 

  budyń7 



28.05.2021 

piątek 

Pieczywo dyniowe z masłem 1,6,7 

wędlina wieprzowa 1,6,10 

kiełki rzodkiewki, szczypior ,sałata 

kakao1,6,7 

Zupa grochowa 6,9 

filet rybny panierowany1,3,4 

sur. z kapusty kiszonej 

ziemniaki, kompot owocowy 

Marchew tarta z 

jabłkiem i 

rodzynkami 

31.05.2021 

poniedziałek 

Bułka wrocławska  z masłem1,7 

ser żółty7 

sałata, papryka ,szczypior 

kawa mleczna zbożowa 1,7 

winogron 

Szczawiowa z jajkiem7,9 

Leczo z kapusty , cukinii  z kiełbasą 7,9 

ziemniaki 

kompot 

  Jogurt owocowy7 

 

 


