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I i II ŚNIADANIE    OBIAD    KOLACJA 

Życzymy smacznego!!!  

Pn. 

21.05 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

schab krotoszyński 50g, ogórek ziel.50g,  

zupa mleczna (ml. 200ml + pł. kuk. 40g), 

               herbata 250 ml,  miód,  

              pomarańcza 1szt. 

                       rogal 1szt.  

   Zupa barszcz biały z jajkiem 400ml, 

                      spaghetti 290g, 

                       kompot  250ml, 

          coctail mleczno-owocowy 200ml 

 

                        

Chleb, masło 20g, 

                          sałatka 

             z kurczaka, ryżu i warzyw 150g, 

     ser żółty 40g, 

       herbata 250 ml,  

ketchup   

Wt. 

22.05 

Chleb, bułka 2 szt, masło 20g,  

rolada z kurczaka 50g,  

twarożek na słodko 100g, sałata 20g, 

kawa ml170 ml, herbata 250ml,  

jablko 1szt,   

kanapka z szynką i sałatą 1 szt. 

       Rosoł z lanym ciastem 400ml, 

    ziemniaki 260g, 

     kotlet szwajcar z serem 130g, 

               mizeria  z koperkiem 150g, 

                       kompot 250ml,  

         winogron 100g. 

 

Chleb, masło 20g, 

  polędwica sopocka 50g, 

    ser  edamski 40g, 

          pomidor ze szczypiorkiem 100g, 

                     herbata 250ml, 

ketchup   

Śr  
   23.05 

Chleb, bułka 2 szt, masło 20g, 

szynka wiejska 50g, ser salami 40g, 

 rzodkiewka 20g, 

kakao ml 170ml, herbata 250ml, dżem, 

mandarynka 1szt, 

bułka maślana 1szt. 

Zupa  kalafiorowa 400ml, 

   ziemniaki 100g, 

                 pieczeń wieprzowa 130g, 

          buraki z chrzanem 150g, 

      kompot 250 ml, 

                         kisiel 200g. 

Chleb, masło20g, 

 zapiekanki z pieczarkami, serem 

 i wędliną  2 szt, 

herbata 250ml,   

ketchup 

Czw. 

24.05 

Chleb, bułka 2szt, masło  20g, 

kiełbasa szynkowa 50g, papryka 50g, 

zupa mleczna (ml 200ml + zacier.25g), 

 herbata 250ml, dżem, 

banan 1szt, 

 kanapka z serem i ogórkiem ziel.1szt. 

      Zupa ogórkowa  400ml, 

        ziemniaki  260g, 

       ryba smażona  170g, 

    surówka z marchwi  ze śmietaną 150g, 

    kompot 250 ml, 

                       jabłko 1 szt. 

Chleb, masło 20g, 

                    faszerowaniec  

             z mozzarellą i pomidorami 50g, 

                       jajko 1 szt, 

                        sałata 20g, 

      herbata 250ml, 

ketchup  

Pt. 

25.05 
Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

polędwica po cygańsku 50g, 

 ser żółty 40g, pomidor 100g, 

      kakao 170ml, herbata 250 ml, dżem, 

kiwi 1 szt, 

bułka drożdżowa 1szt. 

 Zupa pieczarkowa z makaronem 400ml, 

   ziemniaki 260g, 

  bigos  450g, 

      kompot 250ml. 

    ciasto (szarlotka) 

Morele suszone 100g. 

Pn. 

28.05 
Chleb, bułki 2szt, masło 20g,  

                  szynka z pieca 50g 

            ser biały 100g, szczypiorek,   

         kawa ml 170ml,  herbata 250ml,  

                   jabłko 1szt,  

bułka z owocami 1szt. 

  Zupa jarzynowa  400ml, 

ryż  100g 

 pierś z kurczaka  130g 

 w sosie koperkowym , 

   surówka wiosenna 150g, 

kompot 250 ml, 

winogron 100g 

Chleb, masło 20g, 

                kiełbasa krakowska 50g, 

         sałatka jarzynowa 150g, 

                     herbata 250ml, 

 ketchup   

Wt. 

29.05 

Chleb, bułki 2szt, masło 20g, 

schab pieczony  50g,ogórek zielony 50g, 

zupa ml (ml 200ml+k. manna 25g), 

 herbata 250ml,  

banan 1 szt, 

kanapka z sz. drobiową i sałatą 1szt. 

 Zupa barszcz czerwony 400ml, 

ziemniaki 260g, 

kotlet mielony 110g, 

kapusta zasmażana 150g, 

kompot 250ml,   

galaretka z owocami 200g. 

Chleb, masło 20g,  

 parówki z pomidorami  

i papryką  250g, 

  ser salami 40g, 

    herbata 250ml, 

                        ketchup 

Śr. 

30.05 

 

Chleb, bułka 2szt, masło 20g, 

        pasta drobiowa z zieleniną 100g, 

 ser żółty 40g, 

kakao 170g, herbata 250ml, dżem, 

    mandarynka 1szt, 

   drożdżówka 1szt. 

Zupa krupnik z kaszy 400ml, 

pierogi leniwe z cynamonem 350g, 

  kompot 250ml,   

jabłko 1szt. 

 

Ciasteczka Petitki 1 szt. 


