
 

 

         

              śniadanie 

 

obiad 

 

podwieczorek 

 

Kcal 

10.03.20 

wtorek 

Makaron gwiazdki na mleku, bułka kielecka z 

masłem, dżem truskawkowy, II jabłko 

Zupa ryżowa na skrzydełkach z kurczaka, filet z indyka pieczony, 

ziemniaki, marchewka z groszkiem, kompot wiśnia, jabłko 

Chleb wieloziarnisty z masłem, jajko, 

pomidor, tarta rzodkiewka, szczypiorek, 

kakao,  banan 

 

11.03.20 

środa 

Chleb pełnoziarnisty z masłem, sałata zielona, 

szynka bracka, papryka, herbata miętowa z 

pomarańczą, II  kalarepa, ogórek, rzodkiewka 

Zupa brokułowa z zacierką na kurczaku, risotto wołowo-wieprzowe, 

sos pomidorowy, kompot malina , jabłko 

 Makaron z musem jabłkowym, soczek 

wieloowocowy 
 

12.03.20 

czwartek 

Płatki jaglane na mleku, chleb z lnem i otrębami, 

powidło śliwkowe, pestki słonecznika i dyni, 

jabłko 

Zupa ziemniaczana z porami na skrzydełkach z indyka, kotlet 

duszony z fileta i polędwiczek drobiowych, ziemniaki, surówka z 

kiszonej kapusty i marchewki, kompot wieloowocowy 

Chleb z masłem, ser topiony, pomidor, kakao, 

melon, jabłko 
 

13.03.20 

piątek 

Chleb z masłem, filety z makreli w sosie 

pomidorowym,  herbata z cytryną, II  papryka , 

kalafior, biała rzodkiew 

Zupa fasolowa z makaronem na żeberkach,  kluski śląskie, sos 

pieczarkowy, napój truskawkowo-pomarańczowy 

Kasza manna na gęsto polana sokiem 

malinowym, banan, mus owocowy 
 

16.03.20 

poniedziałek 

Chleb wieloziarnisty z masłem, sałata lodowa, 

szynka pieczona, pomidor,  kawa z mlekiem, II 

mieszanka owoców suszonych, jabłko 

Kapuśniak z kiełbasą i ziemniakami, kluski z serem twarogiem, 

kompot wieloowocowy 

Chleb mieszany z masłem, kiełbasa 

krakowska, ogórek kiszony, herbata z czarnej 

porzeczki, ananas, pestki słonecznika i dyni 

 

17.03.20 

wtorek 

Płatki owsiane na mleku, bułka pszenna z masłem 

i miodem, II  śliwki  suszone, jabłko 

Zupa ogórkowa z ziemniakami na kurczaku, udko pieczone, kuskus, 

mizeria, kompot wiśnia, jabłko, gruszka 

Chleb pełnoziarnisty z masłem, ser 

wypasiony,  tarta rzodkiewka, szczypiorek, 

kakao, rodzynki, żurawina 

 

18.03.20 

środa 

Chleb z lnem i otrębami, masło, pasta z sera 

twarogu i fileta z makreli, herbata z dzikiej róży, 

II ogórek, papryka, biała rzodkiew 

Barszcz czerwony z ziemniakami i jajkiem, makaron zapiekany z 

mięsem, serem żółtym i sosem pomidorowym, kompot truskawka, 

jabłko 

Bułka maślana z masłem, jogurt domowy 

bananowo-truskawkowy, biszkopty 
 

19.03.20 

czwartek 

Bułka graham z masłem, ser żółty, ketchup, 

kakao, II pestki słonecznika i dyni, jabłko 

Zupa jarzynowa z zacierką na skrzydełkach drobiowych, ryba 

duszona z jarzynami,  ziemniaki, ćwikła z chrzanem, 

 kompot wiśnia , jabłko 

Wafel domowy, herbata z owoców leśnych, 

banan 
 

20.03.20 

piątek 

Chleb pełnoziarnisty żytni z masłem, pasta z jaj 

ze szczypiorkiem, pomidor, kawa z mlekiem, II 

żurawina, śliwka , rodzynki 

Zupa pomidorowa z ryżem  na żeberkach, pierogi ruskie, surówka z 

marchwi i jabłek, kompot truskawka, jabłko 

Chleb mieszany z masłem, tuńczyk, ogórek 

kiszony, herbata wieloowocowa, mandarynka 
 

23.03.20 

poniedziałek 

Chleb wieloziarnisty z masłem, sałata zielona, 

polędwica z indyka, papryka kolorowa, kawa z 

mlekiem, II pestki słonecznika i dyni, jabłko 

Żurek z ziemniakami, jajkiem i kiełbasą, kasza jaglana ze śliwkami i 

jabłkami, bita śmietana, kompot wieloowocowy 

Chleb mieszany z masłem, pasztet domowy, 

ogórek konserwowy, herbata żurawinowa, 

ananas 

 

                               Woda mineralna  do picia w ciągu dnia          Każdorazowo  do zup dodawane są otręby zbożowe                                                            

                                                                                             


