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Poniedziałek 

I śniadanie 
Chleb krakowski mąka pszenna- gluten (30g) z masłem z mleka, szynka drobiowa (20g), pomidor (25g) 
Bawarka herbata, mleko 
 
Obiad  
Zupa ogórkowa włoszczyzna, seler, ogórek kiszony, ziemniaki, śmietana z mleka  (180ml) 
Kasza jęczmienna (60g), gulasz wp. mięso wp., cebula, cukinia, mąka pszenna- gluten, śmietana z mleka (40g), surówka z czerwonej kapusty 
(40g) kapusta czerwona, jabłko, ogórek kiszony, cebula, olej rzepakowy  
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Koktajl bananowy na bazie kefiru kefir z mleka, banan, daktyle, cukier (180 ml) 
 

Wtorek 
I śniadanie 
Płatki owsiane (15g) na mleku mleko (150ml)  
Chleb graham (20g) mąka pszenna- gluten, pasta z ciecierzycy (10g), papryka (25g) 
 
Obiad 
Barszcz czerwony z ziemniakami (180ml) włoszczyzna, seler, buraki, ziemniaki, śmietana z mleka   
Naleśniki z serem białym i owocami (3/4 szt) mąka pszenna-gluten, jajko, mleko, ser biały z mleka, olej, owoce 
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek  
Chleb hetman mąka pszenna –gluten (20g) z masłem z mleka (5g) z mleka, jajko jajko (15g), pomidor 
Herbata owocowa 
 

Czwartek 
I śniadanie  
Płatki kukurydziane (15g) na mleku mleko (150ml)  
Chleb krakowski (20g) mąka pszenna – gluten, z masłem z mleka, twarożek miodowy (15g), owoce (30g)  
 
Obiad  
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym włoszczyzna, seler, brokuł, śmietana z mleka, mąka pszenna-gluten, jajko (180g) 
Ryż mieszany (60g) z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym (30+30g), surówka z kapusty białej (30g) 
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Jogurt naturalny z owocami sezonowymi (120g+40g), chrupki kukurydziane 
 

Piątek 
I śniadanie 
Chleb graham mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (35g) z masłem z mleka (5g), pasta z sera topionego z jajkiem 
(15g) ser topiony z mleka, jajko, pomidor (30g) 
Kawa inka mleko, gluten (200ml) 
 
Obiad 
Grysikowa (180ml) włoszczyzna, seler, kasza manna-gluten  
Ziemniaki (100g), paluszki rybne ryba, jajko, mąka pszenna-gluten (50g), seler z marchewką i jabłkiem seler, śmietana z mleka (40g) 

Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Ciasto ze śliwkami, herbata owocowa 


