
   Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 01.06.2020 Chleb pszenno-żytni z 
masłem (gluten, soja, 
laktoza), szynka krucha, 
pomidor,  herbata z 
miodem i cytryną 
 Drugie śniadanie:  
jabłko, woda z cytryną 

 Ogórkowa z  ziemniakami  
i koprem (na wywarze 
warzywnym)(seler ,laktoza)   
ryż  z truskawkami i polewą 
jogurtowo-śmietanową 
(laktoza,  gluten ) , kompot      

Chleb pszenno-żytni z 
masłem, kiełbasą 
krakowską (gluten, laktoza, 
jajka), rzodkiewka, herbata 
owocowa z miodem i 
cytryną 

Wtorek 02.06.2020 Weka pszenna z jajkiem   
( gluten, nabiał), 
rzodkiewka, mleko z 
płatkami żytnimi (mleko, 
gluten) 
 Drugie śniadanie: 
jabłko , woda z cytryną 

Pomidorowa z ryżem i 
pietruszką zieloną (na 
wywarze warzywnym)(seler, 
laktoza, gluten ), ziemniaki 
z koprem, kotlet mielony 
(gluten, jajko), mizeria 
(laktoza) , kompot 

 Kisiel owocowy, biszkopty 
(gluten) 

Środa  03.06.2020 Weka pszenna (gluten, 
soja), serek biały 
śmietankowy, ( nabiał ), 
kiełbasa krakowska, 
pomidor, kawa anatol      
(mleko)               
Drugie śniadanie:   
suszone jabłka, woda z 
cytryną 

Barszcz czerwony z 
ziemniakami i koprem, (na 
wywarze warzywnym) 
(seler, gluten, laktoza),  
makaron z serem białym i 
jogurtem greckim (gluten, 
nabiał ), kompot 

 Weka  z masłem (gluten, 
soja), schab z wieprza, 
ogórek kiszony, herbata 
owocowa z miodem     

Czwartek  04.06.2020 Weka pszenna z   
masłem  (laktoza, 
gluten), dżem 
brzoskwiniowy, mleko z 
płatkami kukurydzianymi  
(mleko, gluten), herbata 
owocowa,   
 Drugie śniadanie:   
jabłko, woda z cytryną 

Rosół drobiowy z 
makaronem i pietruszką 
zielona (na wywarze mięsno 
warzywnym) ( seler, 
gluten), filet drobiowy 
duszony w ziołach,   
(laktoza, gluten), ziemniaki 
z koprem, mizeria (gluten, 
laktoza), kompot 

Koktajl malinowy na 
jogurcie naturalnym (wyrób 
własny) (laktoza), wafelki 
ryżowe     

Piątek  05.06.2020 Chleb pszenno-żytni z 
masłem, ser żółty, 
(gluten, soja, laktoza), 
pomidor, kawa anatol 
(mleko), herbata 
owocowa              Drugie 
śniadanie:   
suszone jabłka, woda z 
cytryną 

Krupnik z kaszą, 
ziemniakami i pietruszką 
zieloną (na wywarze  
warzywnym)(seler, laktoza, 
gluten ), placki 
ziemniaczane z polewą 
śmietanowo- jogurtową  ( 
laktoza, gluten, jajka), 
banan, kompot 

Chleb pszenno-żytni z 
masłem (gluten, soja, 
laktoza), kiełbasa 
krakowska, ogórek świeży, 
herbata miętowa z cytryną i 
miodem 

 


