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Poniedziałek  
 
26.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚNIADANIE 
 

Rogal z makiem 40g(gluten 
pszenny) masło 10g (mleko) 
pasztet pieczony 10g serek 
fromage 10g(mleko) sałata 
10g papryka żółta 10g  
 
Herbata z lipy 200ml  

II ŚNIADANIE 
 
Sałatka owocowa 
100g 
Chlebek na zakwasie 
z morelami 
2szt(gluten 
pszenny) 
SOK 100% 
Herbata rumiankowa 
200ml 
Mandarynka 1szt  

ZUPA 
 

Zupa gulaszowa 
250ml 

II DANIE 
 

Pampuchy na parze 2szt 
polewa truskawkowa 

100ml (gluten pszenny, 
mleko) 

 
Kompot wieloowocowy 

200ml 

wtorek 
 

27.07.2021 
 

Owsianka  na mleku z tartym 
jabłkiem 180 ml, pieczywo 
pszenne i żytnie 40g, 
masło10g(mleko) 
polędwica sopocka 20g,   
pomidor 10g ,sałata 5g powidła 
śliwkowe 10g 
 
Herbata owocowa  200 ml 

Bułka kukurydziana z 
domowym 
twarożkiem ze 
szczypiorkim (mleko, 
gluten pszenny)  ½ 
szt 
SOK 100% 

 
Herbata miętowa 
200ml 
Owoc : Jabłko 1szt. 

Zupa jarzynowa z 
ziemniakami 
 250 ml 

Spaghetti bolognese 
120/100g (gluten 
pszenny) 
 
Kompot porzeczkowy 
200ml 

Środa 
 

28.07.2021 

Kasza manna na mleku 
180ml,gluten 
pszenny)pieczywo pszenne i 
wieloziarniste40g(gluten 
pszenny, gluten 
żytni)masło10g(mleko) szynka 
wiejska  10g, papryka   10g, 
szczypior 5g 
 
Herbata z sokiem malinowym  
200ml 

chałka  z miodem 
2szt.(gluten 
pszenny) 
Herbata  owocowa 
200ml 
SOK 100% 
 
marchewka do 
chrupania 100g 
 

Zupa krem z 
pomidorów + 
grzanki  250 ml 
(seler, gluten 
pszenny) 
 

Gulasz warzywny   120g 
mix kasz 100g (gluten 
pszenny) Surówka 
wiosenna 70g  
 
Kompot porzeczkowy 
200ml 

CZWARTEK 
 

29.07.2021 

Płatki wielozbożowe   na 

mleku 180ml(gluten 

pszenny), pieczywo żytnie i 

pszenne40g(gluten pszenny i 

żytni),masło10g(mleko) 

szynka konserwowa  10g, 

rzodkiew 5g,  ogórek 10g ser 

żółty (mleko)10g 
 

Kisiel z ananasem 

100ml herbatniki 

2szt  (gluten 

pszenny) 
Kefir (mleko)200ml 
 
SOK 100% 

Owoc: mandarynka  

1szt 

Kartoflanka z 
niedzwiedzim 
czosnkiem 
250ml 

Rolada z mięsa  

wieprzowego z 

warzywami  60g(gluten 

pszenny, jajko) sos 

koperkowy  100ml 
kasza gryczana (gluten 

pszenny) 100g Surówka z  

czerwonej kapusty  40g 

Kalafior z wody 30g 
Kompot wiśniowy  200ml 

PIĄTEK 
 

30.07.2021 

Bułka owsiana  1szt. (gluten 
żytni) , pasta z makreli , sera 
białego i szczypiorku 
(mleko)30g,  masło10g(mleko) 
szynka drobiowa 10g , ogórek  
10g  , rzodkiewka 5g 
 
Herbata miętowa 200 ml 

Ciasto bananowe z 
cynamonem z 
cukrem trzcinowym 
50g  (mleko, gluten 
pszenny) 
SOK 100% 
 
Herbata owocowa 
200ml 
Owoc : Jabłko 1szt. 
 

Zupa z 

soczewicy  

250ml (seler) 

Kotlet jajeczny  z natką 
pietruszki 60g(gluten 
pszenny, mleko, jajko) 
ziemniaki 100g 
Surówka z kiszonej 
kapusty 40g Gotowane 
trio warzywne 30g 
Kompot wieloowocowy 
200ml 
 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej - 

cukier, miód. 



 

 


