
PONIEDZIAŁEK  - 17.02.2020r. 

Śniadanie 

Kakao (7) składniki: mleko, cukier, ziarno kakaowca 

Herbata z cytryną Składniki: herbata czarna Saga, woda 

Pieczywo mieszane(1a,1b) z masłem (7), szynka 

drobiowa, pomidor 

II śniadanie- banan 

składniki: Chleb razowy, chleb żytni (mąka pszenna, mąka żytnia, woda, zakwas naturalny 

żytni, drożdże, sól), pomidor, masło, szynka drobiowa / filet z indyka/, pomidor 

Obiad-zupa Rosół z makaronem (1,3,9) 
składniki: wywar mięsno (drób)-warzywny, marchew, pietruszka, seler, por 

Obiad-2 danie 

Klopsiki drobiowe w sosie beszamelowym (1a,) 

ryż brązowy, surówka z sałaty lodowej 

składniki: filet z kurczaka, olej cebula, mąka pszenna (1a),sól, ser żółty, pieprz, ryż brązowy, 

sałata lodowa, olej, cukier, cytryna 

Kompot wieloowocowy składniki: woda, wiśnie mrożone, cukier 

Podwieczorek 
Keks drożdżowy (1a,3) z kruszonką i śliwkami – 

wypiek promykowy, mleko (7), herbata z cytryną 

składniki: mleko, mąka pszenna, jaja, drożdże, śliwki mrożone, cukier, herbata czarna Saga 

 

 

 

 

WTOREK  - 18.02.2020r. 

Śniadanie 

Herbata z cytryną , chrupki kukurydziane na mleku 

(1)                                                        

składniki: herbata czarna Saga, cukier, cytryna, mleko, chrupki kukurydziane bez cukru 

  

Pieczywo mieszane (1a,1b), masło (7), twarożek ze 

szczypiorkiem  (7)) 

 II -śniadanie pomarańcza 

składniki: chleb razowy, chleb żytni  (mąka pszenna, mąka żytnia woda, sól, zakwas naturalny 

żytni, drożdże, sól), twarożek ze szczypiorkiem, masło 

Obiad- zupa 

Zupa ryżowa z natką pietruszki (9) składniki: wywar mięsno (drób)- warzywny (marchew, seler, por, sól, pieprz), ryż paraboliczny, 

natka pietruszki 

Obiad-2 danie 

Sznycel z szynki (1 a), ziemniaki z koperkiem,  

surówka z kapusty pekińskiej ze śmietaną (7)  

i pestkami dyni, kompot wiśniowy 

 

składniki: szynka wieprzowa ,(sól, pieprz, cebula), ziemniaki, kapusta pekińska, śmietana, pestki 

dyni ,mrożone wiśnie, cukier 

  
  

Podwieczorek 

Chleb żytni, chleb razowy (1a,1b), masło (7), jaja 

gotowane (3), wędlina, ogórek kiszony, herbata  

z cytryną, kawa mleczna (1a,7) 

składniki: Chleb  (mąka żytnia, mąka pszenna woda, zakwas naturalny żytni, drożdże, sól,  

masło, ogórek kiszony, herbata, cukier, cytryna, mleko, kawa Inka 

 



 

 

ŚRODA  - 19.02.2020r. 

Śniadanie 

Mleko (7), herbata z cytryną 

Pieczywo mieszane (1a,1b), masło (7), ser żółty 

(7), pomidor 

II śniadanie- pomarańcza 

składniki: chleb razowy, chleb żytni  (mąka pszenna, mąka żytnia, woda, zakwas naturalny 

żytni, drożdże, sól), masło , ser żółty ,pomidor, herbata z cytryną, mleko 

  
Obiad-zupa 

Żurek z jajkiem ziemniakami (1a,1b,3,,9) składniki: wywar mięsno (kurczak) warzywny (marchew, seler, por, natka pietruszki), ziemniaki, 

mąka pszenna, mąka żytnia, śmietana jaja 

Obiad-2 danie 

Placuszki ze śmietaną (1a,3,7), surówka z jabłek ze 

śmietaną, kompot wieloowocowy 

składniki:, mąka pszenna, jaja,  sól,  olej, śmietana,  mrożonka wieloowocowa, woda, cukier  

   

    

Podwieczorek Pieczywo mieszane (1a,1b),  polędwica z indyka, 

ogórek kiszony ,kawa ( 1a,7), herbata z cytryną 

Składniki :chleb razowy, chleb żytni,( mąka pszenna, mąka żytnia, mleko, woda, zakwas 

naturalny żytni, drożdże, sól), herbata czarna, filet z kurczaka, kawa Inka, mleko, cukier 

 

CZWARTEK  - 20.02.2020r. 

Śniadanie 

Kakao (7) , herbata z cytryną                                                   
składniki: mleko, ziarno kakaowca 

 

 
składniki: woda, cukier, herbata czarna Saga, cytryna  

Pieczywo mieszane (1a,1b), masło (7), polędwica 

sopocka, ogórek kiszony 

II śniadanie- mandarynka 

składniki: Chleb razowy, chleb żytni  (mąka pszenna, mąka żytnia, woda, zakwas naturalny 

żytni, drożdże, sól),  mleko, polędwica sopocka (schab, sól, przyprawy), ogórek kiszony 

Obiad-zupa 
Zupa z groszku zielonego z ryżem (7,9) składniki: wywar mięsno warzywny (kurczak) marchew, por, seler, ziemniaki, natka pietruszki, 

śmietana, zielony groszek, ryż paraboliczny 

Obiad-2 danie 

Klopsiki w sosie węgierskim (1a,7), kasza 

jęczmienna (1d), surówka z buraczków z ogórkiem 

kiszonym , kompot wieloowocowy 

Składniki: filet z kurczaka, cebula, mąka ,olej, koncentrat pomidorowy, kasza jęczmienna, 

surówka: buraki, ogórek kiszony,  (sól, pieprz, sok cytrynowy), kompot wieloowocowy- mrożonka 

kompotowa, cukier 

   

Podwieczorek 
Pączki z konfiturą owocową  (1a,3) – wyrób 

promykowy, herbata malinowa 

składniki: mąka pszenna, mleko, jaja, cukier, drożdże, herbata malinowa, cukier, konfitura 

owocowa 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK  - 21.02.2020r. 

Śniadanie 

Herbata z cytryną, kakao (7) 

Pieczywo mieszane (1a,1b) z masłem (7), szynka 

gotowana, serek śmietankowy (7), pomidor 

II śniadanie – koktajl truskawkowy z jogurtem 

naturalnym 

składniki:  herbata czarna Saga, ziarno kakaowca, mleko 

składniki: chleb razowy, chleb żytni ( mąka pszenna, mąka żytnia, woda, zakwas naturalny żytni, 

drożdże, sól), pomidor, szynka wieprzowa- czosnek, sól, pieprz, , masło, serek śmietankowy 

 

składniki: jogurt naturalny, truskawki mrożone 

  

  

Obiad- zupa 
Zupa pomidorowa z makaronem (1a,3,7) składniki: wywar mięsno  (kurczak)warzywny - marchew, pietruszka, seler, cebula, natka 

pietruszki, makaron  –mąka pszenna, jaja 

Obiad-2 danie 

Kotlet mielony rybny z miruny (1a,4), ziemniaki, 

surówka z selera ze śmietaną i papryką świeżą , 

kompot wieloowocowy 

składniki: filet z miruny, bułka tarta (  przyprawy, woda, olej, sól), ziemniaki, surówka: seler, 

papryka świeża, śmietana, mrożonka kompotowa , cukier, woda 

Podwieczorek 
Bułka z masłem i miodem (1a,3,7)- herbata 

żurawinowa 

 składniki: mąka pszenna, jaja, drożdże, cukier, masło, miód wielokwiatowy 

 


