
poniedziałek 15.02

Śniadanie: Kanapki z szynką, serem, sałatą i ogórkiem, kakao (1,7)
dieta bez mleka: kanapki z szynką, sałatą i ogórkiem, herbata (1)

 
Obiad: krem brokułowy z groszkiem ptysiowym, 

gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, ogórek kiszony (1,3,7,9)
dieta bez mleka: krem brokułowy z groszkiem ptysiowym,
gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, ogórek kiszony (1,3,9)

 
Podwieczorek: Jaglanka na mleku z bananem 

i wiórkami kokosowymi, rumianek (7,8)
dieta bez mleka: Jaglanka na mleku roślinnym z bananem 

i wiórkami kokosowymi, rumianek

śniadanie: kanapki z pasztetem drobiowym i ogórkiem kiszonym, 
kawa zbożowa z mlekiem (1,7)

dieta bez mleka: kanapki z pasztetem, sałatą i papryką, herbata owocowa (1)
 

obiad: zupa ogórkowa z ziemniakami, pieczone podudzie 
z kurczaka z ryżem i colesławem (1,7,9)

dieta bezmleczna: zupa ogórkowa z ziemniakami, pieczone podudzie
z kurczaka z ryżem i colesławem (1,7,9)

 
podwieczorek: jogurt naturalny z musem truskawkowym 

i biszkoptami, herbata (1,7)
dieta bezmleczna: koktajl owocowy z biszkoptami, herbata (1)

wtorek 16.02

MENU

 



środa 17.02

śniadanie: kanapki z twarożkiem i papryką, kakao (1,7)
dieta bez mleka: kanapki z pastą warzywną i papryką, herbata (1)

 
Obiad: krem wielowarzywny z żółtą fasolką, kopytka z sosem

truskawkowym i białym serem (1,7,9)
dieta bez mleka: krem wielowarzywny z żółtą fasolką, kopytka z sosem

truskawkowym (1,9)
 

Podwieczorek: budyń waniliowy, herbata owocowa (1,7)
dieta bez mleka: budyń waniliowy na mleku roślinnym, herbata owocowa (1)

 

czwartek 18.02

MENU

śniadanie: płatki kukurydziane z mlekiem, kanapki z szynką i pomidorem,
herbata (1,7)

dieta bez mleka: płatki kukurydziane z mlekiem roślinnym, kanapki z szynką
i pomidorem, herbata (1)

 
Obiad: kapuśniak z kiszonej kapusty, makaron w sosie serowym

 z marchewką (1,7,9)
dieta bez mleka: kapuśniak z kiszonej kapusty, makaron w sosie

warzywnym z marchewką (1,9)
 

Podwieczorek: Ciasto truskawkowe, kakao (1,3,7)
dieta bez mleka: ciasto truskawkowe, herbata (1,3)

 



piątek 19.02

śniadanie: kanapki z pastą jajeczną z pomidorem i sałatą, mleko (1,7)
dieta bez mleka: kanapki z pastą jajeczną z pomidorem

 i sałatą, herbata (1)
 

Obiad: Zupa kalafiorowa, kotleciki rybne z puree ziemniaczanym 
i brokułami (1,3,4,7,9)

dieta bez mleka: Zupa kalafiorowa, 
kotleciki rybne z ziemniakami i brokułami (1,3,4,9)

 
Podwieczorek: galaretka z jabłkiem, kawa zbożowa z mlekiem (1,7)

dieta bez mleka: galaretka z jabłkiem, herbata 
 

MENU



poniedziałek 22.02

śniadanie: kanapki z szynką, serem, papryką i sałatą, kakao (1,7)
dieta bez mleka: kanapki z szynką, papryką i sałatą, herbata (1)

 
Obiad: krupnik z kaszy jaglanej, sznycelki z kurczaka 
w sezamie z pieczonymi ziemniakami w mundurkach

i kalafiorem z zasmażką (1,3,7,9,11)
dieta bez mleka: krupnik z kaszy jaglanej, sznycelki z kurczaka

w sezamie z pieczonymi ziemniakami w mundurkach
i kalafiorem (1,3,9,11)

 
Podwieczorek: kaszka ryżowa z musem brzoskwiniowym, 

herbata owocowa (7)
dieta bez mleka: kaszka na mleku roślinnym z musem brzoskwiniowym,

herbata owocowa (1)

śniadanie: płatki z mlekiem, kanapki z twarożkiem i ogórkiem, herbata (1,7)
dieta bez mleka: płatki z mlekiem roślinnym, kanapki z pastą jajeczną 

i ogórkiem, herbata (1,3)
 

obiad: rosół z makaronem i marchewką, pieczeń wieprzowa w ciemnym
sosie z puree ziemniaczanym i surówką z selera i ananasa (1,7,9)

dieta bezmleczna: rosół z makaronem i marchewką, pieczeń wieprzowa 
w ciemnym sosie z ziemniakami i surówką z selera i ananasa (1,9)

 
podwieczorek: mandarynka, ciastko owsiane, bawarka (1,3,7)
dieta bezmleczna: mandarynka, ciastko owsiane, herbata (1,3)

wtorek 23.02

MENU



środa 24.02

śniadanie: kanapki z pastą rybną i ogórkiem kiszonym, herbata owocowa
(1,7)

dieta bez mleka: kanapki z pastą rybną i ogórkiem kiszonym, herbata
owocowa (1)

 
Obiad: zupa pomidorowa z ryżem, potrawka z kurczaka 

w cytrynowym sosie z kopytkami i marchewką z groszkiem (1,7,9)
dieta bez mleka: zupa pomidorowa bez zabielania, potrawka z kurczaka

w cytrynowym sosie z kopytkami i marchewką z groszkiem (1,9) 
 

Podwieczorek: jogurt naturalny z owocami, rumianek (7)
dieta bez mleka: koktajl z mleka roślinnego z owocami, rumianek

czwartek 25.02

MENU

śniadanie: pieczywo mieszane z masłem, parówka drobiowa, pomidor,
papryka, kawa zbożowa z mlekiem (1,7)

dieta bez mleka: pieczywo mieszane z masłem, parówka drobiowa, pomidor,
papryka, kawa zbożowa z mlekiem roślinnym (1)

 
Obiad: zupa fasolowa z zieloną pietruszką, makaron w sosie bolognese 

z żółtym serem (1,7,9)
dieta bez mleka: zupa fasolowa z zieloną pietruszką, makaron w sosie

bolognese (1,9)
 

Podwieczorek: Domowe ciasto marchewkowe, kompot (1,3,7,8)
dieta bez mleka: domowe ciasto marchewkowe, kompot (1,3,8)

 



piątek 26.02

śniadanie: kanapki z żółtym serem, papryką i dżemem owocowym, kakao
(1,7)

dieta bez mleka: kanapki z pastą warzywną, papryką i dżemem owocowym,
herbata (1)

 
Obiad: barszcz czerwony z makaronem, leczo warzywne z panierowaną

rybą, cieciorką i kaszą bulgur (1,4,9)
dieta bez mleka: barszcz czerwony z makaronem, leczo warzywne 

z panierowaną rybą, cieciorką i kaszą bulgur (1,4,9)
 

Podwieczorek: kisiel z kawałkami owoców, herbata miętowa
dieta bez mleka: kisiel z kawałkami owoców, herbata miętowa

 

MENU


