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Pieczywo pelnoziarniste
Składniki:

Obiad

Zupa fasolowa z ziemniakami

podwieczorek

Grahamka Składniki:

mąką±, mąką-
2QQQ, naturalny żE±,
drożdże, woda, sól g olej
słonecznikowy może zawierać
słonecznik, siemię lniane, mak,
Sęząm sól z maslem, Składniki:
śmietanka hummusem Składniki:
ciecierzyca olej rzepakowy, pasta
gęząEĘPHSuszone pomidory,
kukuma, może_zawieraćj±gięł
Sę± ogórkiem
zielonym'
Kawa zbożowa na mleku
Składniki: Ę±ę!sg, cukier, jęęzmię±
żr±cykoria, buak cukrowy

platkami
kukurydzianymi Składniki :
mleko, cukier, grys kukurydziany,
sól, glukoza, cukier brązowy, syrop
cukru inwertowanego, melasa
cukru trzcinowego , regulator
kwasowości, witaminy, może
zawierać: Q!:zęgLzki ziemne. orzęęh]!

Zupa mleczna z

Pieczywo pelnoziarniste
Składniki: szema t
pą±ą ±±±±±ią, ±±±ą!są razowa±±zp
2QQQ, naturalny ż}±pi. zakuzas,
drożdże, woda, sól , olej
słonecznikowy może zawierać
słonecznik, siemię lniane, mak,
sezam sól z maslem, Składniki:
śmietanka serkiem waniliowym,
Składniki : !±±±ę!go. śmietan!±ą,
cukier, białka m±ę!są, aromat,
kultury bakterii mlekowch
Jabłko
Pieczywo pełnoziarniste
Składniki:Mą±ąkapszennatypZ5Q±
mąką_ż]z±!±La,mą±sąrazowa±±zp
2QQQ,natualny±}±±izak!±s±±ias,
drożdże, woda, sól , olej
słonecznikowy może zawierać
słonecznik, siemię lnime, mak,
sezam sól z masłem, Składniki:
śmietanką

Skł-adniki: fasola biała, żeberka
wieprzowe, marchew, pietruszka,
Por, ± Enąką]2Eęppą, olej
rzepakowy, natka pietruszki ,
czosnek, sól, majeranek, ziemniaki
Kluski z serem
Składniki: Szema
±i±J2ś!f±±[i±!!±ięlą±IsąJs!il±!riz
HEEHE=fflH mnEE!H        m

Kompot z owoców Składniki;
czama porzeczka, rabarbar,
truskawki, aronia, wiśnia j abłko,
cukier

Zupa koperkowa z ziemniakami
Składniki : koper, marchew,
pietruszka, por, ± ziemniaki,
mąkąj2szęEEą,źm±
±±ę±imEŚQ!±Ezę±, olej rzepakow,
natka pietruszki, sól
Strogonow wieprzowyskładniki :
szyhka wieprzowa, papryka,
pieczarki, koncentrat pomidorowy
Pąką_Psłzę!±±La, olej rzepakowy, natka
pietruszki, cebula, sól, z kaszą
j ęczmienną, ogórek zielony
Kompot z owoców Składniki;
czama porzeczka, rabarbar,
truskawki, an:onia, wiśnia jabłko,
cukier

Rosó[ z kosteczkami z kaszy
manny Składniki : żeberka wołowe,
łata wołowa, żeberka wieprzowe,
marchew, pietruszka, por, §ę±ęisól,
natka pietruszkiŁkąsza m_anną
Medaliony z fileta kurczaka,
Składniki: filet z kurczaka±±ją
mąka ziemniaczana, por, pieczarki

sól ziemniaki,

Szeme#sól,
olej słonecznikowy
słonecznik, ffząELpłąE±
QEĘiąne z maslem, ,
Składniki : śmietanka,
szynką wędzoną
Składniki: mięso
wieprzowe, , sólLskrobia
ziemniaczana, izolat białka
sojowego, przyprawy i ich
ekstrakty, substancj a
konser"j ąca, może
zawierać: Ę±p. gm
j± 8Oręzyęę'
pomidorem,
Herbata owocowa
Składniki: herbata czama,
hibiskus,malina,
Mandarynka

cukier

Serek waniliowy
Składniki: Effl
śmietanka, cukier, białka
Ę#, aromat, kultury
bakterii ±kow±



trewala, Składniki:
±Ęri: wędzQ±±][, olej , żś#!sąj2ją
kĘĘęgQł mus ztardaLggręz]ięął
przyprawy, sól ogórka kiszonego
szczypiorku,
Herbata z cytryną Składniki:
herbataczama,cukier,ę±±+±±ną
Koktajl mleczno-owocoW
Składniki:g±±ę]sko.jogurtnatuą!±n]L
truskawki,banany±miętankin±sął#,wędzonego

Czwartek
21.10.21

Piątek
22.10.21

Zupa mleczna z kaszą manną
Składniki : !±±±ę!sg, !są§zą_manną
cukier
Pieczywo pełnoziarniste
Składniki: szema t
mąkążj[±±±ią, !±±ą!±ą. razowa±zp
2QQfl,natualny±}±pLzak!±Ś±±ząs,
droźdże, woda, sól , olej
słonecznikowy może zawierać
słonecznik, siemię lniane, mak,
sezam sól z maslem, Składniki:
śmietanką, miodem, Składniki :
nęĘ+_PszęzęE
Marchewka do chrupania

Parówka na gorąco, Składniki :
mięso wieprzowe z szynki, sól,
glukoza, skrobia modyfikowana,
stabilizatory, przeciwutleniacz,
syrop glukozowy, azotyn sodu,
ekstrakty przypraw, może zawierać :
g±en. soję. mleko. seler. goręz]zęę
PieczywopelnoziarnisteD4ą!La
PszęLmatyp750.mąkażyJ±ia,

a razowa t natualny
żvtni zakwas, drożdże, woda, sól ,
olej słonecznikowy może zawierać
słonecznik, siemię lniane, mak,
sezam sól z maslem, Składniki:
śmietanka keczup, Składniki :
pomidory, cukier, skrobia
modyfikowana kukurydziana, sól,
regulatory kwasowo ści , naturalne
aromaty, przyprawy, może
zawierać seler

sałata z sosem śmietanowo-
jogurtowym Składniki: sałata,
szczypiorekLź±etama.kuJflĘ
±wvch._iogurtnatualn±ł
sól
Kompot z owoców Składniki;
czama porzeczka, rabarbar,
truskawki, aronia, wiśnia j abłko,
cukier

z ziemniakami
Składniki: kalafior, Brokuł, kapusta,
marchew, pietruszka, por, sę±ęŁ
ziemniaki, =±±ą±±ą pszężnną, śmietana
±±|py bakterii mleko`±Ęzę±, olej
rzepakowy, natka pietruszki, sól
Knedle z mięsem Składniki:
wołowina rosołowa, żeberka
wieprzowe, marchew, cebula,
ziemniaki, olej rzepakowy, sól, p±ą±La

Zupa j arzynowa

Pizema.JąĘ
surówka z kapusty pekińskiej
Składniki : kapusta pekińska
marchew, por, olej rzepakowy,
cukier, sól
Kompot z owoców Składniki;
czama porzeczka, rabarbar,
truskawki, aronia, wiśnia j abłko,
cukier
Zupa pomidorowa z ryżem
Składniki : pomidory, marchew,
pietruszka,por,sęłęLmąak±apszęnna,
ś±tana kultury bakterii mlekowj±ch
koncentrat pomidorowy, olej
rzepakowy, natka pietruszki , ryż
Placki ziemniaczane z cukinią
Składniki: ziemniaki, , cukinia, EąEą
Dszema. iaia. olej rzepakowy sól
;urówka z marchwi i jablka
Składniki: marchew, jabłka,  olej
rzepakow, sól, cukier
Kompot z owoców
Składniki ; czarna porzeczka,

rabarbar, truskawki, aronia, wiśnia
j abłko, cukier

Gruszka

Chrupiki z pszenicy
durum Składniki:
Pszęnica dum, sól
Herbata z cytryną
Składniki : herbata czama,
cukier,ęLvtrynLa
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