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Dzień tyg. I, II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Pon. 
14.09.20 

Chleb krakowski (1 szt), 
masło (5g), wędlina- 
kurczak z Bobrownik (10 g), 
pomidor (10g), 
Herbata owocowa 
 
 

Zupa jarzynowa z fasolką 
szparagową z ryżem (200 ml) 
 
Kasza gryczana (70g) gulasz z 
szynki wieprzowej (60/30g) 
Brokuł gotowany na parze (50g) 
Kompot owocowy (150 ml) 

Weka (1 szt), masło  
(3 g),  
serek waniliowy (60 g) 
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, Mleko, gluten, seler,  Mleko, gluten, 

Wt. 
15.09.20 

Chleb graham (1szt), masło 
(5g), pasta rybno- jajeczna 
(25 g), Ogórek zielony 
(10g),  
Herbata zielona 
  

Zupa koperkowa z zacierką ( 200 
ml) 
 
Ryż (70g), kurczak w sosie 
słodko- kwaśnym (60/30g), 
ogórki kiszone (60g) 
Kompot owocowy (150 ml) 

Koktajl 
brzoskwiniowo-
bananowy na jogurcie 
naturalnym (150 ml), 
herbatniki (5 g- 1 szt) 
Herbata/woda  

Alergeny Gluten, mleko, jaj, ryba Gluten, mleko, seler mleko, gluten 

Śr. 
16.09.20 

Mleko świeże (200ml),  
Musli owocowe (30g), 
Weka (1szt), masło (3 g), 
kiełbasa krakowska (10 g), 
sałata zielona (10g) 
Herbata owocowa 
 

Zupa kapuśniak z ziemniakami 
(200 ml)  
 
Kopytka z masłem i bułką tartą 
(120 g), Jabłko (0,5 szt) 
Kompot owocowy (150 ml) 

Bułka pszenna- mała 
(0,5 szt), pasztet 
drobiowy (15 g) 
Ogórek kiszony (10g),  
Herbata/woda 

Alergeny Gluten, mleko, orzechy Gluten, mleko, seler, jaja Gluten, jaja, mleko 

Czw. 
17.09.20 

Chleb słonecznikowy (1szt), 
masło (5g), ser żółty 
Podlaski (10g), pomidor 
(10g) 
Herbata owocowa 
 

Rosół (200ml) z makaronem (40 
g) 
 
Ziemniaki ( 100g), filet z 
kurczaka w panierce (60g), 
surówka z kapusty czerwonej 
(60g) 
 
Kompot owocowy (150ml) 

Bułka maślana (0,5 
szt) dżem morelowy 
(25g) 
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, Gluten ,mleko, seler, jaja Gluten,  mleko 

Pt. 
18.09.20 
 

Chleb krakowski ( 1szt), 
masło (5g), twarożek z 
warzywami (25 g),  
Herbata zielona 
 
 

Krem dyniowo-marchewkowy 
(200ml) z grzankami (15g) 
 
Pampuchy (1 szt.) z polewą z 
owoców leśnych na bazie 
jogurtu naturalnego (40g)  
Kompot owocowy (150 ml) 

Budyń waniliowy- 
wyrób własny (100 
ml), podpłomyki (1szt) 
Herbata/woda  

Alergeny Gluten, mleko, Gluten, mleko, seler, jaja, Gluten, mleko, 


