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Śniadanie Obiad Podwieczorek

Poniedziałek
13.12

Kanapka:pieczywo 
pszenno-żytnie, masło, 
ser  żółty,  ogórek
Kawa Inka z mlekiem
Drugie śniadanie:
owoc
(1, 7)

Zupa ziemniaczana z marchewką i
zasmażką na masełku.

Gołąbki z ryżu, kapusty, mięsa z
sosem pomidorowym.

Herbata.
(1,7)

Sałatka owocowa 
z bitą śmietaną, 
żurawina
biszkopt
(1, 3,7)

Wtorek
14.12

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi
wek z masłem
Drugie śniadanie:
orzechy
(1,5,7,8)

Rosół domowy z makaronem,
marchewką, pietruszką zieloną.
Polędwiczki drobiowe w cieście
naleśnikowym z ziemniakami.
Sałatka z kapusty pekińskiej,

kukurydzy.
Herbata z sokiem naturalnym

(1,3,7,9, 10)

Chałka z masłem,
jabłko
Kakao
(1,7)

Środa
15.12

Kanapka:pieczywo 
pszenno-żytnie, masło, 
miód.
Kawa zbożowa z mlekiem
Drugie śniadanie:
owoc
(1, 7)

Zupa ryżowa z marchewką, zieloną
pietruszką.

Gulasz drobiowy z indyka, ziemniaki.
Ogórek konserwowy.

Kompot z owoców mieszanych
( 1,9 )

Galaretka 
owocowa
z bitą śmietaną, 
rodzynki
wafel ryżowy
(1, 7)

Czwartek
16.12

Kanapka: pieczywo 
pszenno-żytnie, masło, 
jajko gotowane, pomidor 
Kawa Inka z mlekiem
Drugie śniadanie:
owoc
(1,3,7) 

Zupa koperkowa z ziemniakami,
marchewką, śmietaną.

Naleśniki z dżemem  bez cukru z
czarnej porzeczki.
Herbata owocowa

(1,3, 7)

Kanapka z 
wędliną, masłem, 
papryka
Bawarka
(1, 6,7,9,10)

Piątek
17.12

Kanapka: chleb pszenno-
żytni, masło, parówka 
cielęca
Bawarka
Drugie śniadanie:
owoc
(1,6,7,8,9,10,11)

Zupa pomidorowa z  tartym ciastem,
marchewką, śmietaną.

Ryba duszona z warzywami:
marchewką, pietruszką, selerem.

Ziemniaki
Herbata

(1,3,4,7,9)

Kanapka z 
masłem,
Almette ze 
szczypiorkiem
Kawa zbożowa
(1, 7)



Poniedziałek
13.12

Gołąbki z ryżu, kapusty, mięsa z sosem pomidorowym.
Herbata.

(1,7)
Wtorek
14.12

Polędwiczki drobiowe w cieście naleśnikowym z ziemniakami.
Sałatka z kapusty pekińskiej, kukurydzy.

Herbata z sokiem naturalnym
(1,3,7,9, 10)

Środa
15.12

Gulasz drobiowy z indyka, ziemniaki.
Ogórek konserwowy.

Kompot z owoców mieszanych
( 1,9 )

Czwartek
16.12

Barszcz czerwony z ziemniakami i śmietaną.
Naleśniki z dżemem  bez cukru z czarnej porzeczki.

Herbata owocowa
(1,3, 7)

Piątek
17.12

Ryba duszona z warzywami: marchewką, pietruszką, selerem.
Ziemniaki
Herbata

(1,3,4,7,9)

Poniedziałek
20.12

Kwaśnica domowa z ziemniakami.
Pierogi z mięsem i masłem.

Herbata
(1, 3,7)

Wtorek
21.12

Kotlet mielony z ziemniakami.
Kapusta biała zasmażana na masełku z kminkiem mielonym.

Kompot z owoców mieszanych
(1,3,7)

Środa
22.12

Ryba panierowana z ziemniakami.
Surówka z kapusty kiszonej z marchewką, oliwą z oliwek.

Herbata owocowa
(1,3,4)

Życzymy smacznego!
DYREKTOR INTENDENT KUCHARKA


