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28.09
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Śniadanie

Obiad
Zupa pomidorowa z ryżem.
Barszcz biały z parówką i jajkiem.
Makaron spaghetti z sosem
Chleb mieszany. Herbata malinowa. (
mięsno – warzywnym. Papryka
3,7)
czerwona. Sok jabłkowy. Banan (
9,7)
Kapuśniak z kiszonej kapusty z
kiełbasą i ziemniakami. Makaron
Bułka grahamka, polędwica, ser żółty,
kolorowy z jabłkami smażonymi i
pomidor, papryka. Kakao, herbata z
cynamonem. Sok pomarańczowy.
cytryną i miodem. ( 1,7)
Mandarynka
( 9,3)
Zupa mleczna z płatkami
Zupa grochowa z łazankami.
wielozbożowymi i owoców cranoli.
Gulasz wieprzowo – wołowy.
Bułka, masło, twarożek ze
Kasza mix.. Surówka z kiszonej
szczypiorkiem i rzodkiewką i twarożek
kapusty, marchwi i jabłka.
z konfiturą owocową. Herbata
Kompot. Jabłko.
owocowa.
( 9)
( 7,1)
Zupa ogórkowa z ziemniakami.
Chleb mieszany,pasta warzywna, pasta
Filet w jarzynach. Makaron
jajeczna, pomidor, szczypiorek, ogórek
kokardki. Surówka z marchwi i
kiszony. Zupa mleczna – kasza manna.
jabłka. Sok pomarańczowy. Arbuz
Herbata z cytryną. ( 1,3,7)
( 3,9,7)
Zupa jarzynowa. Ryba
Bułki mieszane, szynka pieczona, ser panierowana z ziemniakami.
żółty, pomidor, ogórek, sałata zielona. Surówka z kapusty kiszonej,
Kawa inka. Herbata żurawinowa ( 1,7) jabłka, marchwi. Kompot.
Nektarynka. ( 9,4,7)
Rosół z makaronem. Pałka
Bułka, masło, pasta rybna, jajko,
pieczona z ziemniakami. Surówka
kukurydza, ser żółty, ogórek kiszony. z sałaty lodowej, pomidora,
Herbata z cytryną i miodem.
papryki z sosem vinegre. Sok
pomarańczowy. Gruszka ( 9,3)

Podwieczorek
Bułka, masło, szynka,
sałata zielona,
pomidor, ogórek
zielony. ( 1)

Placek bananowy,
soczek z rurką.
( 3)

Jogurt naturalny.
Batonik ( 7,8)

Galaretka owocowa

Serek waniliowy,
melon. (7)

Bułeczka z
nadzieniem różanym

Chleb dyniowy,
Zupa mleczna – płatki owsiane. Chleb
Zupa z soczewicy z ziemniakami. masło, szynka, ser
mieszany, masło, schab pieczony,
Knedle ze śliwką. Kompot.
żółty, pomidor,
pomidor, papryka. Herbata owocowa.
Winogrono ( 3,9)
szczypiorek
( 7,1)
( 1,7)
Zupa kalafiorowa. Kotlet
Chleb razowy, masło, parówki z szynki, schabowy z ziemniakami. Mizeria
Jogurt owocowy,
keczup, pomidor, papryka. Herbata z z ogórków świeżych ze śmietaną i
wafelek ( 7)
cytryną. Kakao ( 7,1)
koperkiem. Sok Jabłkowy.
Brzoskwinia ( 7,3,9)
Zupa mleczna – płatki kukurydziane,
wielozbożowe. Bułki mieszane, masło, Zalewajka z kiełbasą i jajkiem.
pasztet sojowy, ser żółty, jajko
Ryż z truskawkami i bitą
Jogurt naturalny z
gotowane, pomidor, papryka. Herbata śmietaną. Kompot. Banan
owocami.
żurawinowa
( 3,9,7)
( 7,3)
Krupnik z kaszą. Ryba w cieście
naleśnikowym z ziemniakami.
Chleb razowy, masło, szynka, ser żółty,
Surówka z kapusty pekińskiej,
papryka, pomidor, sałata zielona.
Ciastko z morelą,
jabłka, marchwi z koperkiem i
Kakao. Herbata z cytryną i miodem. (
soczek z rurką.
sosem jogurtowym. Sok
7,1)
pomarańczowy. Gruszka.
( 9,4,3)

