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16.06.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7,
twarożek z rzodkiewką, szczypiorem.

Kakao -7, 6,1

Botwinka z ziemniakami, koperkiem-
9,7.Paszteciki z mięsem, kapustą-
1,3,7,surówka z marchwi-7. Kompot.

truskawki

17.06.2021r.
CZWARTEK

Bułka grahamka-1, masło-7, dżem,
miód. Płatki kukurydziane na  mleku-

7,1. Herbata z cytryną.

Zupa ogórkowa z ziemniakami-9,7. Potrawka 
z kurczaka z ryżem-1,9,7, fasolka szparagowa 
z bułką tartą-7,1. Kompot .

Sałatka  
owocowa 

18.06.2021r.
PIATEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
pasztet zapiekany-10,7,6, ogórek 
kiszony, sałata masłowa, szczypior. 
Kawa z mlekiem-1,7.

Kasza jęczmienna na rosole-9,1. Kotlet rybny-
1,3,4, ziemniaki, sałata masłowa ze śmietaną-
7. Kompot.

Jogurt 
truskawkowy
-7

21.06.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

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

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

Kisiel
owocowy-1

22.06.2021r.
WTOREK

Rogaliki z masłem-1,7, ser żółty-7, 
pomidor, szczypior. Owsianka na 
mleku-1,7. Herbata owocowa.

Zacierka na rosole-1,3,9. Kotlet mielony-3,1, 
ziemniaki, surówka z młodej kapusty. 
Kompot.

arbuz

23.06.2021r.
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, jajko
gotowane-3, ogórek, rzodkiewka,
szczypior. Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa ryżowa-9. Fasolka po bretońsku-1,10,6, 
ziemniaki, ogórek kiszony. Kompot.

Płatki 
ryżowe ma 
gęsto z 
polewą 
jagodową-
1,7

24.06.2021r.
CZWARTEK

Bułka wrocławska-1, masło-7, pasta 
rybna-9,10,6,7, szczypior, pomidor 
koktajlowy. Ryż na mleku-7. 
Herbata.

Zupa brokułowi z ziemniakami-9,7. Gulasz 
wieprzowy z kaszą jęczmienną-7,1, 
marchewka z groszkiem-7,1. Kompot.

jabłko

25.06.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa krakowska z fileta-10,1,6,7, 
sałata, pomidor, papryka. Kakao-
6,1,7

Zupa koperkowa z makaronem-1,3,7,9. 
Ziemniaki, ryba panierowama-1,3,4,sałatka z 
pomidorów-7. Kompot.

gruszka

28.06.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, pasta
jajeczno-serowa-3,7, szczypior, 
papryka, obórek. Kawa z mlekiem-
1,7.

Zupa grochowa z kiełbasą, ziemniakami-
9,10,6,1. Bułki na parze  z sosem 
pomidorowym-1,3,7, surówka z selera i 
ogórka kiszonego-9,7. Kompot.

kiwi

29.06.2021r. 
WTOREK

Pieczywo mieszane z masłem-
1,7,pasta z marchewki i słonecznika-
7, ser żółty-7, ogórek. Kwa z 
mlekiem-1,7.

Rosół z makaronem, warzywami-1,3,9. Kotlet 
z kurczaka-3,1,ziemniaki, jarzynka z 
buraczków. Kompot.

truskawki

30.06.2021r.

Pieczywo mieszane -1, masło-7, 
pasta z kurczaka-10,7,ogórek 
kiszony, kiełki rzodkiewki. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa kapuśniak ze świeżej kapusty-9. Kluski
śląskie, marchewka z jabłkiem. Kompot.

jabłko



ŚRODA
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