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Wtorek 

Śniadanie: Musli owocowe na mleku: mleko, musli z owocami suszonymi  Kanapka z wędliną i warzywami (1 kromka 
chleba żytniego 35g, masło 5g, 1 plasterek chudej wędliny  

np. polędwicy sopockiej 20g, 1 liść sałaty 5g, 2 plastry pomidora 40g), kawa zbożowa na mleku 1,3,7 

Obiad: Krupnik domowy (kasza mazurska, włoszczyzna, marchewka, natka pietruszki, pieprz, cebula, ziele angielskie,  

liść laurowy)1,3,7,9 

Sznycel z kurczaka w panierce kukurydzianej z ziemniakami i warzywami gotowanymi na parze 
(mięso z piersi kurczaka 100g, mąka, jajko, panierka kukurydziana, olej rzepakowy, ziemniaki gotowane 120g, warzywa 

mieszane120g, koper ) 1,3,7,9 

Cytroneta 200ml (sok ze świeżej cytryny, woda, miód) 

Środa 

Śniadanie: Twarożek  (chleb żytni 70g, pasta twarogowa (ser twarogowy półtłusty 60g, jogurt 10g, ogórek  

zielony 50g, szczypiorek 5g), pomidor 30g, herbata owocowa1,3,7 

Obiad: Zupa kalafiorowa (bulion drobiowy, warzywa 150g, śmietana 12% 5g, jogurt naturalny/mleko 10g) 1,3,7,9 
Strogonoff drobiowy z papryką podawany z ryżem gotowanym na parze i surówką warzywną z 
kukurydzą (mięso z indyka 100 g, cebula, przyprawy: tymianek, pieprz; sos: pieczarki, śmietana 12% , przyprawy: natka pietruszki; 

ryż 35g, koperek; surówka z kukurydzą: kapusta biała, kukurydza, pomidor, jogurt naturalny) 1,3,7,9 
Herbata owocowa 200ml 

Czwartek 

Śniadanie:  Zacierki na mleku – mleko, zacierka jajeczna  Kanapki z wędliną i warzywami (2kromki chleba żytniego 35g, 
masło 5g, 1 plasterek chudej wędliny  

np. polędwicy sopockiej 20g, 1 liść sałaty 5g, 2 plastry pomidora 40g), kawa zbożowa na mleku1,3,7 

Obiad:  Żurek z ziemniakami (żeberka wędzone, śmietana 12% , wędzonka wołowa, ziemniaki, zakwas,  

  czosnek, natka pietruszki) 1,3,7,9 

Domowy kotlet mielony podawany z ziemniaczkami oprószonymi koperkiem  
i sałatą z jogurtem  (mięso mieszane 100g, cebula, mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, majeranek, bułka); ziemniaki 150g; sałata 

,jogurt grecki) 1,3,7,9 
Lemoniada słodzona miodem 200ml (sok ze świeżych limonek, woda, miód ) 

Piątek 

Śniadanie: Płatki jaglane na mleku – mleko, płatki jaglane  Kanapka z pasta jajeczną (bułka typu graham (1szt = 60g,), pasta 
jajeczna (jajo 50g, ser żółty 20g, majonez 7g,  

 jogurt grecki 7g, szczypiorek 7g ), pomidorki koktajlowe 60g), herbata1,3,7 

Obiad:   Zupa pieczarkowa (włoszczyzna, pieczarka, ziemniaki 100g, śmietana 12% , koperek, makaron) 1,3,7,9 

Kluseczki leniwe z wanilią, musem truskawkowym, słodką surówką z marchewki 
(150g jogurt (50g) , musem z owoców mrożonych truskawek (50g) marchewka świeża, jabłko, śmietana 120g) (1+3+7) 

Herbata miętowa 200ml 
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Alergeny-(grupy alergenów podane są przy zestawach posiłków)- 

1.Zboża zawierające gluten 2.Skorupiaki 3.Jaja 4.Ryby 5.Orzeszki ziemne 6.Soja 7.Mleko 

8.Orzechy 9.Seler 10.Gorczyca 11.Sezam 12.Dwutlenek siarki 13.Łubin 14.Mięczaki 
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