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PONIEDZIAŁEK 

 
 

Śniadanie 
Płatki żytnie (20g) na mleku (200ml) 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 

Szynka wiejska (20g) 
Pasta z zielonego groszku (20g) 

Ogórek (20g), papryka (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Śniadanie 
Półmisek owoców sezonowych (150g)  

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
Obiad 

Zupa Krem  dyni z grzankami (250g) 
 

Klopsiki z indyka na parze(120g) 
Sos ze świeżych pomidorów  (40g) 
Kaszotto z kaszy jęczmiennej(100g) 

  Surówka z kapusty pekińskiej marchewki i 
kukurydzy(80g ) 

Kompot owocowy (200ml) 
 

Podwieczorek 
Maślanka  z truskawkami(200ml) 

Kasza jaglana prażona(20g) 
 

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
II Podwieczorek 

Chałka (35g) z masłem (5g) 
Twarożek (20g),  

Konfitura z malin własnej produkcji(20g) 
Woda mineralna/napar  owocowo -

ziołowy z miodem (200ml 

WTOREK 
 

Śniadanie 
Mleko do picia(200ml) 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Jajecznica na szynce i cebulce(70g) 

Sałata masłowa (10g) 
Pomidorki koktajlowe (20g) 

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
II Śniadanie 

Półmisek owoców sezonowych (150g)  
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 
 

Obiad 
Zupa szczawiowa z ziemniakami (250g) 

 Racuchy z jabłkiem(150g) 
Polewa jogurtowa(50g) 

Kompot owocowy (200ml)  
 
 

Podwieczorek 
Gotowane warzywa na parze 

(kalafior, marchewka, brokuł)(250g) 
Woda mineralna/ napar owocowo-

ziołowy z miodem(200ml) 
 

II Podwieczorek 
Pieczywo orkiszowe, razowe (35g) z 

masłem (5g) 
Pasta z pieczonych warzyw na oliwie z 

oliwek (20g), 
Pasztet(20g) 

Rzodkiewka (20g), ogórek kiszony (10g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

ŚRODA 
 

Śniadanie 
Płatki ryżowe(20g) na mleku (200ml) 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 

Ser żółty (20g), 
Szynka domowa (20g) 

Sałata masłowa (5g), papryka (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 

z miodem (200ml) 
 

II Śniadanie 
Półmisek owoców sezonowych (150g)  

Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 
z miodem (200ml) 

 
Obiad 

Zupa Koperkowa z makaronem(250g) 
                Kotleciki mielone(150g) 

Puree brokułowe (100g) 
Surówka z marchewki i pora (80g) 

Kompot owocowy (200ml)  
 
 

Podwieczorek  
Zapiekanki z bagietki z warzywami i 

mozzarellą (100g) 
Woda mineralna/ napar owocowo-ziołowy 

z miodem(200ml) 
 
 

II Podwieczorek 
Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 

pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 
Pasta z kurczaka (20g), 
Szynka drobiowa (20g)  

Rzodkiewka (20g), ogórek (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 

z miodem (200ml) 
 

CZWARTEK 
 

Śniadanie  
Kawa zbożowa (5g) na mleku (200ml) 
Pieczywo mieszane: pełnoziarniste, 

razowe, orkiszowe (35g) z masłem (5g) 
Pasta z szynki i ricotty  (60g) 

Polędwica sopocka (20g) 
Sałata lodowa (10g), papryka (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo -

ziołowy z miodem (200ml) 
 

II Śniadanie 
Półmisek owoców sezonowych (150g)  

Woda mineralna/napar owocowo -
ziołowy z miodem (200ml) 

 
 

Obiad 
Zupa ziemniaczana  (250g) 

Gulasz drobiowy (120g) 
Kopytka (80g) 

Buraczki na ciepło(80g) 
Kompot owocowy (200ml) 

 
Podwieczorek 

Domowa nutela z avokado, banana, 
kakao(40g) 

Wafle ryżowe(30g) 
Woda mineralna/ napar owocowo-
ziołowy z miodem(200ml) 

 
II Podwieczorek 

Pieczywo mieszane: razowe, orkiszowe, 
pełnoziarniste (35g) z masłem (5g) 

Pasta wielowarzywna (20g) 
Szynka z indyka (20g) 

Papryka (20g), rzodkiewka (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo - z 

miodem (200ml) 
 
 

PIĄTEK 
 

Śniadanie 
Kakao (5g) na mleku (200ml) 

Puszyste placuszki naleśnikowe (120g) 
Twarożek domowy (50g) 

Konfitura domowa z czarnej porzeczki 
(40g) 

Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 
z miodem (200ml) 

 
II Śniadanie 

Półmisek owoców sezonowych (150g)  
Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 

z miodem (200ml) 
 

Obiad 
Zupa krupnik jaglany  (250g) 

Kotlet warzywny z ciecierzycą (100g) 
Ziemniaki z koperkiem (150g) 
Surówka z białej kapusty (80g) 

Kompot owocowy (200ml) 
 

Podwieczorek 
Ciasto czekoladowe (150g)  

Woda mineralna/napar owocowo -ziołowy 
z miodem (200ml) 

 
II Podwieczorek 

Pieczywo mieszane: pełnoziarniste, kajzerka 
orkiszowa (35g) z masłem (5g) 

Ser biały w plastrach (20g) 
Polędwica sopocka (20g) 

Kiełki słonecznika (10g), papryka (20g) 
Woda mineralna/napar owocowo –ziołowy  

z miodem (200ml) 
 

 
 
 
 


