
 

Bez diety 
 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 24.10.2022 Kawa mleczna 

Pieczywo mieszane z 

masłem, polędwica 

sopocka, sałata, 

pomidorki koktajlowe 

Zupa grochowa z natką 

Makaron kokardki z 

białym serem, śmietaną i 

jagodami 

Kompot wiśniowy 

Herbata 

Kanapki z chleba 

razowego, filet z 

indyka – pieczony 

domowy, ogórek 

kwaszony 

Mandarynki 

Wtorek 25.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem, pasta jajeczna 

ze szczypiorkiem i 

majonezem, papryka 

czerwona 

Biały barszcz 

Kasza jęczmienna, 

pulpeciki a’la gołąbek z 

mięsa drobiowego z 

kapustą pekińską i 

pomidorami, ogórek 

świeży 

Sok z czarnej porzeczki 

Herbata 

Serek waniliowy, 

chrupki kukurydziane 

Borówki 

Środa 26.10.2022 Kasza manna na 

mleku z żurawiną 

Pieczywo mieszane z 

masłem, kiełbasa 

żywiecka, ser żółty, 

ogórek świeży 

Krupnik z kaszy jaglanej z 

natką 

Łosoś pieczony w ziołach 

z ziemniakami , brukselka  

gotowana, marchewka w 

słupkach 

Kompot wieloowocowy 

Mus owocowy 

Wafle ryżowe 

Gruszka 

Czwartek 27.10.2022 Kakao 

Pieczywo mieszane z 

masłem, pasta 

twarogowa zielona, 

kabanos drobiowy, 

rzodkiewka 

Krem z czerwonych 

warzyw 

Ryż biały, schab duszony 

w warzywach, sałata 

lodowa z sosem 

koperkowym 

Sok jabłkowy 

Herbata 

Kanapki z chleba 

razowego z 

powidłami 

śliwkowymi 

Winogrona 

Piątek 28.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem, pieczeń 

wieprzowa domowa, 

jajko, szczypiorek, 

papryka kolorowa 

Rosół z makaronem z 

natką 

Ziemniaki, mięso z rosołu 

wołowe zapiekane z 

warzywami, mizeria 

Kompot z czarnej 

porzeczki 

Mleko z  płatkami 

cynamonowymi 

Banan 

  



 

Z dietą 
 

Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 24.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem lub 

margaryną, szynka 

wiejska b/glutenowa, 

sałata, pomidorki 

koktajlowe 

Zupa grochowa z natką 

Makaron kokardki z białym 

serem, śmietaną i jagodami 

Kompot wiśniowy 

Herbata 

Kanapki z chleba 

razowego z masłem lub 

margaryną, filet z indyka 

– pieczony domowy, 

ogórek kwaszony 

Mandarynki 

Wtorek 25.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem lub 

margaryną, jajko 

gotowane, polędwica 

b/glutenowa, 

szczypiorek, papryka 

czerwona 

Zupa kalafiorowa 

Kasza jęczmienna, pulpeciki 

a’la gołąbek z mięsa 

drobiowego z kapustą 

pekińską i pomidorami, 

ogórek świeży 

Sok z czarnej porzeczki 

Herbata 

Serek waniliowy/ mus 

owocowy, chrupki 

kukurydziane 

Borówki 

Środa 26.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem lub margaryną  

kiełbasa żywiecka 

b/glutenowa, ser żółty, 

ogórek świeży 

Krupnik z kaszy jaglanej z 

natką 

Łosoś pieczony w ziołach z 

ziemniakami , brukselka  

gotowana, marchewka w 

słupkach 

Kompot truskawkowy 

Mus owocowy 

Wafle ryżowe 

Gruszka 

Czwartek 27.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem lub 

margaryną, pasta 

twarogowa zielona, 

kabanos drobiowy, 

rzodkiewka 

Krem z czerwonych warzyw 

Ryż biały, schab duszony w 

warzywach, sałata lodowa z 

sosem vinegret 

Sok jabłkowy 

Herbata 

Kanapki z chleba 

razowego z masłem lub 

margaryną, powidłami 

śliwkowymi 

Winogrona 

Piątek 28.10.2022 Herbata 

Pieczywo mieszane z 

masłem lub 

margaryną, pieczeń 

wieprzowa domowa, 

jajko, szczypiorek, 

papryka kolorowa 

Rosół z makaronem z natką 

Ziemniaki, mięso z indyka 

gotowane - zapiekane z 

warzywami, mizeria 

Kompot z czarnej porzeczki 

Mleko ryżowe / krowie 

z  płatkami 

kukurydzianymi 

Banan 


