
DATA I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD 

 

PONIEDZIAŁEK 

13.03.2023r. 

 

DZIEŃ 

CZERWONY 

Chleb zwykły z 

masłem (1,7), 

kabanosy, pomidor, 

papryka czerwona, 

kakao naturalne (7) 

herbata z dzikiej róży. 

 

 

Kisiel truskawkowy   

(wyrób własny), wafle 

ryżowe, herbata z 

miodem i cytryną. 

 

Zupa krem pomidorowo - paprykowy z 

ryżem zabielana jogurtem naturalnym z 

natką pietruszki (1,7,8), łazanki z 

szynką i kiełbasą oraz duszoną 

cebulką, herbata ziołowa. 

 

 

WTOREK 

14.02.2023r. 

 

DZIEŃ NIEBIESKI 

 

MOJE SNIADANIE 

KOLOROWE 

WYBIERAM TO CO 

ZDROWE- pieczywo 

mieszane z masłem 

(1,7), kiełbasa 

żywiecka, pasta z ryby 

gotowanej z twarogiem 

i koperkiem (4,7), 

ogórek zielony, fasola 

czerwona,  rukola, 

kawa zbożowa na 

mleku (7), herbata 

rooibos. 

 

 

Batonik liofilizowany  

jagodowy,  

,,SMERFNY 

NAPÓJ’’- (wyrób 

własny z naturalnych 

składników). 

 

Rosół z makaronem (1,3,7,9) kurczak 

duszony w sosie koperkowym  z 

warzywami, kasza gryczana (1), 

ogórek kiszony, sok jabłkowy. 

 

ŚRODA 

15.03.2023r. 

 

DZIEŃ 

POMARAŃCZOWY 

 

Chleb graham z 

masłem (1,7), humus 

curry, roszponka,  

kakao naturalne (7), 

herbata z dzikiej róży. 

Galaretka 

pomarańczowa z 

brzoskwiniami, sok 

pomarańczowy. 

Zupa marchewkowo - selerowa krem z 

prażonymi migdałami, ryż z jabłkiem, 

cynamonem i sosem jogurtowym (7), 

rodzynki,  

 

 

CZWARTEK 

16.03.2023r. 

 

DZIEŃ ZIELONY 

Bułka mleczna z  

masłem (1,7) dżem bez 

cukru, zupa mleczna z 

kaszą jaglaną  (1,2,6), 

herbata zielona z 

pomarańczą. 

 

cripsy , winogrono 

bezpestkowe, woda z 

miodem i cytryną. 

Zupa brokułowa krem z grzankami 

zabielana jogurtem naturalnym, 

pieczeń rzymska, ziemniaki, fasolka 

szparagowa gotowana na parze, woda. 

 

PIĄTEK 

17.03.2023r. 

 

DZIEŃ ŻÓŁTY 

Chleb zwykły z 

masłem (1,7), ser żółty, 

orzechy, talarki 

marchewkowe,  kawa 

zbożowa  na mleku (7), 

herbata czarna. 

 

Melon krojony,  

chrupki świderki 

kukurydziane, sok 

pomarańczowy. 

Zupa krem z kukurydzy z groszkiem 

ptysiowym i koperkiem, leniwe z 

masłem i cukrem (1,3,7), banan, woda. 

 

Poniedziałek 

20.03.2023r. 

 

Chleb zwykły  z 

masłem (1,7), twaróg 

czekoladowy, zupa 

mleczna z płatkami 

kukurydzianymi, (1,7), 

herbata z owoców 

leśnych. 

 

 

jabłko, słonecznik, 

sok pomarańczowy. 

 

Kapuśniak z kiszonej kapusty (9), 

makaron pełnoziarnisty z sosem 

pomidorowym, brokuł gotowany na 

parze, woda z miodem. 



 


