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13.10.2021r.
ŚRODA

Pieczywo pszenno-żytnie-1, masło-7,
polędwica drobiowa-1,6,10,sałata,

ogórek, szczypior. Kawa zbożowa na
mleku-1,7.

Zupa z zielonego groszku-7,9, z grzankami-1. 
Ziemniaki, kotlet jajeczny-3,1,sałata masłowa 
ze śmietaną-1. Kompot owocowy.

Jogurt 
truskawkowy
-7

14.10.2021r.
CZWARTEK

Bułka kajzerka-1, masło-7, pasta z
białej fasoli, ogórek kiszony,

szczypior. Ryż na mleku-1,7.Herbata
z cytryną.

Kapuśniak z ziemniakami, warzywami-9. 
Schab w sosie śmietanowo-koperkowym-7, 
kasza pęczak-1, marchewka z groszkiem-1,7. 
Kompot.

Kisiel 
owocowy-1.

15.10.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
pasztet zapiekany-7,1,6, pomidor, 
sałata, kiełki rzodkiewki. Kawa z 
mlekiem-1,7.

Zupa selerowa z makaronem-9,7,1,3.Ryba w 
sosie greckim-1,3,4,9, ziemniaki, surówka z 
białej kapusty z oliwą. Kompot.

banan

18.10.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo pszenno-żytnie -1, masło-
7, jajko gotowane-3, sałata, 
szczypior, rzodkiewka. Kakao-6,7,1

Zupa pomidorowa z ryżem-1,9,7. Zapiekanka 
ziemniaczana z kiełbasą, warzywami(cebula, 
papryka, czosnek, seler, natka pietruszki) -
9,7,1,6,10, surówka z czerwonej kapusty. 
Kompot.

Mleko
czekoladowe
-1,7, jabłko

19.10.2021r.
WTOREK

Bułka maślana-1, masło-7, twarożek 
ze szczypiorem-7, rzodkiewka, 
ogórek. Kasza manna na mleku-1,7. 
Herbata owocowa z cytryną, 
miodem.

Zupa brokułowa z ziemniakami-9,7. Gulasz z 
indyka -1,7, makaron-1,3, sałatka z ogórka 
kiszonego. Kompot.

winogrona

20.10.2021r.
ŚRODA

Pieczywo pszenno-żytnie-1, masło-7,
ser żółty-7, pomidor, kiełki

słonecznika. Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa buraczkowa z ziemniakami-9,7. Pierogi 
z mięsem, kapustą kiszoną-1,3,7, surówka z 
selera naciowego i jabłka. Kompot.

Jogurt 
malinowy-7, 
kiwi

21.10.2021r.
CZWARTEK

Bułka wrocławska-1, masło-7, pasta 
jajeczna ze szczypiorem-
3,10,papryka do chrupania. Zupa 
mleczna-1,3,7. Herbata rumiankowa 
z cytryną. 

Kasza jaglana na rosole-1,9. Ziemniaki, kotlet 
mielony-1,3,surówka z buraczków 
gotowanych, pora i włoskich orzechów-8, 7. 
Kompot.

Jabłko
pieczone z

cynamonem,
cukrem

trzcinowym
22.10.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo pszenno-żytnie-1, kiełbasa 
żywiecka-1,6,10,, ogórek, rukola, 
pomidor.  Kakao-6,1,7.

Zacierka na rosole-1,3,9. Ziemniaki, ryba 
panierowana-1,3,4, surówka z kiszonej 
kapusty. Kompot.

Płatki
ryżowe na

mleku-1,7 z
musem

wiśniowym
25.10.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Pieczywo pszenno-żytnie -1, masło-
7, pasta rybna-9,10,6,7, ogórek 
kiszony, szczypior, rzodkiewka. 
Kawa z mlekiem-1,7.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami-9,7. 
Makaron z sosem pomidorowo-mięsnym-1,3, 
surówka z selera i ananasa-9,7. Kompot.

gruszka

26.10.2021r.
WTOREK

Bułka pszenna-1, masło-7, dżem, 
miód. Płatki owsiane na mleku-1,7. 
Herbata miętowa z limonką.

Rosół z makaronem, warzywami. -1,3,9. 
Skrzydełka pieczone, ziemniaki, mizeria z 
ogórków z zielonym koperkiem-7. Kompot.

Wafelki z
masą

mleczno-
orzechową-

1,7,8

Sporządzono: 07.10.2021r.





     


