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DATA ŚNIADANIE OBIAD DESER

27.10.2021r.
ŚRODA

Chleb wieloziarnisty-1, masło-7, ser
żółty-7, pomidor, szczypior, , sałata.

Kawa zbożowa-1 na mleku-7.

Zupa ogórkowa z ziemniakami-7,9. Risotto z 
kurczakiem-7, warzywami( cebula, czosnek, 
papryka), surówka z marchewki, kalarepki i 
jabłka-7. Kompot.

Jogurt 
malinowy-7, 
banan

28.10.2021r.
CZWARTEK

Bułka grahamka-1, masło-7, jajko
gotowane-3, ogórek, papryka ,

szczypior. Zupa mleczna z
makaronem-1,3,7. Herbata owocowa

z miodem.

Zupa jarzynowa z ziemniakami-7,9. Gulasz 
wołowy-1, kasza gryczana-1, buraczki z 
cebulką. Kompot.

Sałatka 
owocowa z 
jogurtem 
naturalnym-7

29.10.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
indyczka gotowana-1,7, sałata, 
ogórek, szczypior. Kakao-6,1,7

Żurek z jajkiem, grzankami-1,3,7,9. 
Ziemniaki, kotlet rybny-1,3,4, surówka z 
porów, jabłka i marchwi-3,10,7. Kompot.

Mleko 
czekoladowe
-1,6,7

2.11.2021r.
WTOREK

Bułka wrocławska-1, masło-7, 
twarożek ze szczypiorem-7, 
rzodkiewka, ogórek. Płatki ryżowe 
na mleku-7. Herbata z cytryną.

Zupa dyniowa z drobnym makaronem-7,3,1. 
Zrazy wieprzowe z mięsa mielonego z 
ogórkiem kiszonym i cebulką-1,3, ziemniaki, 
sałatka z pomidorów-7. Kompot.

Kisiel
owocowy-1

3.11.2021r.
ŚRODA

Chleb słonecznikowy-1, masło-7, 
pasta jajeczna-3,10, szczypior, 
pomidor koktajlowy. Kawa zbożowa-
1z mlekiem-7.

Barszcz ukraiński z fasolą , ziemniakami-9. 
Łazanki z kapustą, kiełbasą-6,10,1. Kompot 
owocowy.

Budyń 
waniliowy-
1,7,3, 

4.11.2021r. 
CZWARTEK

Bułka pszenna-1, masło-7, pasta z
marchewki pieczonej i słonecznika,

papryka. Płatki kukurydziane-
1,mleko-7. Herbata miętowa.

Zupa z cukinii z ziemniakami ,zabielana. 
Klopsiki drobiowe w sosie pomidorowym-
3,1,7, kasza jęczmienna-1, surówka z kapusty 
pekińskiej, kukurydzy-3,10,7. Kompot.

Kefir 
truskawkowy
-7

5.11.2021r.
PIĄTEK

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
kiełbasa krakowska-1,6,10, ogórek 
kiszony. Kawa zbożowa -1, 
mlekiem-7.

Zupa makaronowa-1,3,9. Ziemniaki, ryba 
pieczona z ziołami(natka pietruszki, czosnek)-
3,7, sałata masłowa ze śmietaną-7. Kompot.

banan

8.11.2021r.
PONIEDZIA

ŁEK

Chleb graham-1, masło-7, pasztet 
wieprzowy-1,6,7, pomidor, ogórek, 
szczypior. Kakao-6,7,1.

Zupa szczawiowa z jajkiem-3,9,7.Naleśniki z 
serem-1,7, polewą truskawkową, kalarepka do
chrupania. Kompot.

winogrona

9.11.2021r.
WTOREK

Bułka kajzerka-1, masło-7, pasta 
rybna ze szczypiorem-
9,10,1,7,pomidor, ogórek, papryka. 
Kasza manna -1 na mleku-7. Herbata
rumiankowa.

Rosół z makaronem-1,3, warzywami-9. 
Karkówka duszona, ziemniaki, ogórek 
kiszony. Kompot.

Mleko 
truskawkowe
-1,7

10.11.2021r
ŚRODA

Pieczywo mieszane-1, masło-7, 
serdelki z wody-6,7,10,1, keczup, 
ogórek , papryka. Kawa zbożowa-1, 
na mleku-7.

Zupa z ciecierzycy z ziemniakami-9. Racuszki
drożdżowe-1,3,7 z jabłkiem, cukrem pudrem. 
Kompot.

Jogurt
brzoskwinio

wy-7.

Sporządzono: 25.10.2021r.





     


