
 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

 

 

WTOREK 

(12.02.2019) 
 

Płatki owsiane, 

mleko, żurawina, 

pieczywo mieszane, 

masło, szczypior, 

papryka, ser 

śmietankowy, 

herbata z cytryną, 

kalarepa 

 

Pulpet mieszany            

w sosie 

śmietanowym, 

ziemniaki, surówka 

z kapusty białej               

z marchwią i oliwą 

z oliwek, kompot 

jabłkowy, kiwi  

 

Zupa wiejska                      

z zacierką                     

na wywarze               

mięsno-warzywnym, 

rogal z masłem, 

dżem niskosłodzony 

 

 

 

ŚRODA 

(13.02.2019) 

Pieczywo mieszane, 

masło, papryka, 

szczypior, szynka 

wiejska, kawa Inka, 

pałeczki 

kukurydziane 

 

Łazanki z kapustą            

i pieczarkami, 

kompot jabłkowy, 

banan 

Żurek 

na wywarze            

mięsno-warzywnym, 

sernik  

 

 

 

CZWARTEK 

(14.02.2019) 
 

Musli, mleko, 

pieczywo graham, 

masło, pasta 

bananowo-serowa, 

herbata miętowa, 

wafle ryżowe 

 

Kotlet schabowy, 

ziemniaka, ogórki, 

pomidory z oliwą, 

kompot 

wieloowocowy, 

gruszka 

Zupa z fasolki 

szparagowej                     

na wywarze           

mięsno-warzywnym 

zabielana, bułka                

z masłem, wędlina 

drobiowa, pomidor 

 

 

 

 

PIĄTEK 

(15.02.2019) 
 

Pieczywo mieszane, 

masło, pasta rybno-

twarogowa, 

rzodkiewka, kawa 

mleczna, chrupsy 

jabłkowe 

 

Ryż gotowany, 

twaróg, polewa 

truskawkowo-

jogurtowa, kompot 

wieloowocowy, kiwi 

 

Barszcz czerwony 

zabielany 

na wywarze 

mięsno-warzywnym, 

chałka z masłem 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(18.02.2019) 
 

Kasza jaglana, 

mleko, pieczywo 

razowe, masło, 

twaróg, dżem, 

herbata owocowa, 

kalarepka 

 

Mięso duszone, 

ziemniaki, pomidory 

ze śmietaną, 

kompot śliwkowy, 

winogron 

 

Krupnik z zieleniną 

 na wywarze               

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, ser 

żółty, ogórek 

 

 

WTOREK 

(19.02.2019) 

Pieczywo z ziarnami 

słonecznika, masło, 

pasta drobiowa               

ze szczypiorkiem, 

kakao, śliwki 

suszone 

Pierogi leniwe, 

surówka z marchwi 

i jabłka, kompot 

wieloowocowy 

 

Zupa selerowa krem                        

na wywarze            

mięsno-warzywnym, 

koktajl 

truskawkowy, bułka, 

masło 



  

 

 

ŚRODA 

(20.02.2019) 

Kasza kukurydziana 

na mleku, pieczywo 

mieszane, masło, 

pomidor, jajko 

gotowane, herbata  

z cytryną,  

 

Kotlet rybny, 

ziemniaki, sałata            

z  pomidorem                    

i ogórkiem z oliwą, 

kompot wiśniowy, 

mandarynka 

Barszcz ukraiński               

na wywarze                 

mięsno-warzywnym, 

bułka, masło, szynka 

drobiowa, papryka 

 

 

 

CZWARTEK 

(21.02.2019) 

Pieczywo mieszane, 

masło, sałata, 

papryka, ogórek, 

szynka wiejska, 

kakao, rzodkiew 

biała 

 

Pancakes, miód, 

surówka owocowa, 

kompot wiśniowy 

Zupa pomidorowa              

z ryżem na wywarze             

mięsno-warzywnym, 

bułka z masłem, 

twarożek waniliowy 

 

 

 

PIĄTEK  

(22.02.2019) 

Zacierka, mleko, 

pieczywo mieszane, 

masło, rzodkiewka, 

szczypiorek, pasta 

serowo-jajeczna, 

herbata malinowa, 

banany suszone 

 

Gulasz wołowy, 

kasza wiejska, 

kalafior z masłem, 

kompot 

porzeczkowy, 

gruszka 

 

Zupa dyniowa krem                           

na wywarze             

mięsno-warzywnym, 

ciasto drożdżowe 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

(25.02.2019) 

Pieczywo razowe, 

masło, sałata lodowa, 

papryka, pasztet 

drobiowy, kawa 

mleczna, marchewka 

 

Makaron                         

z twarogiem                       

i szpinakiem, 

kompot owocowy, 

śliwka 

Zupa grochowa                  

z kiełbasą 

na wywarze  

mięsno-warzywnym,  

paluch maślany             

z masłem 

Zastrzegamy możliwość małych zmian w jadłospisie. 

Dzieci oprócz napojów serwowanych do posiłków otrzymują wodę na żądanie. 

Kształtujemy nawyk picia naturalnej wody źródlanej między posiłkami. 
 


