
2019-10-28 - poniedziałek

śniadanie

Kuleczki kukurydziane 20g ''Mleko świeże Mleczarnia Wieprz 2% tłuszczu'' 150g *(1,3)
Masło 10g *(1), Dżem owocowy niskosłodzony 10g, pieczywo mieszane ciemne 50g *( 3)
Herbata z sokiem malinowym 200ml, 

 
obiad

Zupa jarzynowa zabielana z dodatkiem zielonej pietruszki na wywarze warzywnym 250g  
Łazanki z mięsem, kiełbasą i warzywami 200g *(3,11)    *(1,11,)
Kompot z owoców mieszanych 80g

podwieczorek   Kolorowa kanapka z wędliną indyczą i pomidorem 150g,
Herbata Owocowa 200ml

2019-10-29 - Wtorek

śniadanie

Parówka z szynki bez konserwantów 80g, sos pomidorowy 10g *(11,9), Zielony ogórek 20g,
masło 10g, *(1)Pieczywo mieszane 50g *(3) Herbata z cytryną 200ml *(5)

  
obiad    

Zupa grysikowa z marchwią i pietruszką na wywarze wieprzowo-wołowo-drobiowym 250   
 Kotlecik drobiowy smażony w panierce z sezamem 50 g *(11,2,3)   *(11,3)
 Ziemniaki gotowane 100g

 Surówka z marchwi z ananasem i brzoskwinią 50g
  Kompot z owoców mieszanych 250 ml

podwieczorek Owoce - Banan



2019-10-30- środa

śniadanie

 Biała Szynka wieprzowa 20g *(2), rzodkiewka 20g, zielona sałata 2g, pomidor 20g,
 masło 10g, *(1) bułki kajzerki 50g *(3) , Kakao naturalne 200ml *(1)

obiad
    
        Zupa ogórkowa z ziemniakami i zieloną pietruszką na wywarze warzywnym 250g *(1,3,11)

 Ryż na mleku gotowany z jabłkami zapiekany 200g *(1,2,3)
Kompot z owoców mieszanych 150ml

podwieczorek  Ciasto kakaowe z marmoladą 80g, Sok Marchwiowy 150ml

2019-10-31 - czwartek

   

śniadanie

Pasta jajeczna 50g*(3), masło 10g *(1), pomidor 10g, sałata lodowa  2g
Pieczywo mieszane 50g *(3), Herbata  150g

obiad
Zupa pomidorowa z tartym ciastem na wywarze jarzynowym 250g *(1,3,11)
Paluszki rybne  50g *(1,2,3,11)
Ziemniaki gotowane 80g *(3)
Buraczki gotowane tarte 80g
Kompot owocowy 150ml

   
podwieczorek  Jogurt owocowy 100g *(1), wafelek  20g(1,2,3)

   
      



2019-11-04 – poniedziałek

śniadanie
      
       Płatki kukurydziane z miodem 20g *(3)
       Mleko ''Mleczarnia Wieprz'' 2% tłuszczu 150g, *(1)

Dżem owocowy niskosłodzony 10g, masło 10g *(1)
Pieczywo mieszane 50g *3), Herbata z sokiem owocowym 200ml, jabłko 50g  

obiad

Zupa brokułowa z ryżem na wywarze jarzynowym 250g, *(1,2,3,11)
Spaghetti z sosem bolońskim z warzywami 250g *(1,2,11,3)
Kompot z mieszanych owoców 150g

podwieczorek   
           Kanapka z szynką wędzono-parzoną, pomidorem i sałatą zieloną 80g, Herbata z cytryną  
                                                                                                                                                                                              

2018-11–0  5   wtorek  Zielony dzień
 
śniadanie

Ser twarogowy ze szczypiorkiem 50g*(1), ogórek zielony 10g, sałata zielona 5g, masło 10g*(1)
Bułki grahamki 50g *(3) Herbata 200ml

obiad

Krem szpinakowy zielony z grzankami razowymi  250g, *(1,3,11)
Udziec drobiowy pieczony 50g *(11)

       Surówka z sałaty zielonej i warzyw 50g,
Ziemniaki gotowane 100g
Kompot owocowy 150ml

podwieczorek Galaretka owocowa z agrestu 120g, bita śmietana
Herbatniki  20g

                                                                                                                                                                      



2019-11-06 - środa

   
  śniadanie

 
Polędwica indycza wędzona 20g, pomidor 20g, masło 10g *(1)

       chleb razowy 50g *(3)  herbata z cytryną 150g *(5), 

obiad

Zupa Krupnik z kaszą jaglaną warzywny zabielany śmietanką na wołowinie 250ml *(3,1,11)
Domowe pierogi leniwe serowe z musem jogurtowym z owocami 200g *(1,2,3)
Kompot owocowy 150g

     podwieczorek owoc Banany, biszkopty 20g
 

2019-11-07 czwartek

śniadanie

ser topiony 20g *(1), pasztecik drobiowy 10g, pomidory 20g, masło 10g *(1),
pieczywo mieszane 50g *(3)
Herbata z cytryną i cukrem 150g *(5)

obiad

Rosół z makaronem literki (drobiowo-wołowy) 250 ml *(11)
Pieczeń wieprzowa w sosie pieczeniowym 60g, *(3,1,11)
Kluseczki śląskie 50g *(3,2)
Sałatka ''Ziutka'' z kapusty białej i czerwonej 70g
Kompot owocowy 150ml

podwieczorek  Ciasto drożdżowe z owocami i serem 80g *(1,2,3)
herbata owocowa 200 ml 



2019-11-08 – Piątek

Śniadanie

ser żółty 30g *(1), sałata zielona 5g, pomidor 10g
ogórek zielony 10g,  masło 10g *(1) Pieczywo mieszane 50g *(3) , Herbata 200ml

obiad

Barszcz ukraiński z fasolą na naturalnym zakwasie  250g, *(1,2,3,11)
Rybka morszczuk smażony w panierce 50g *(3,2)
Brokuły gotowane na parze podany z stopionym masełkiem i słonecznikiem prażonym  60g

      Ziemniaki 100g *(1)
Kompot owocowy z dodatkiem aronii 150ml

    
 podwieczorek   Owoce – Jabłko, biszkopt  

 


