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Poniedzia]e Pieczywo pelnoziarniste Składniki : Kapuśniak mazurski z Grahamka Składniki:
k14.03.22 Maka Dszenne tvD 750. maka żvtnia, ziemniakami Maka Dszenne tvD 500.

maka razowa tvD 2000, naturalny Składniki :  żeberka wieprzowe, maka Erńamowa tvD
żvtni zakwas, drożdże, woda, sól , ziemniaki marchew, pietruszka, 1850, drożdże, woda, sól ,
olej słonecznikowy może zawierać por, §ęłę|kapusta biała, natka olej słonecznikowy
słonecznik, siemię lniane, mak, pietruszki, olej rzepakowy, słonecznik, sezam. Dłatki
sezam z mas[em Składniki: koncentrat pomidorowy, mą!§ą owsiane z maslem,
śmietanka,  serkiem pleśniowym, PszęELa,sól Składniki : śmietanka
Składniki :mleko Dastervzowane, sól, Pierogi leniwe Składniki: szynką wędzoną,
chlorek wapnia, podpuszczka ziemniaki  g±ą!±ą z Dszenicv`  iaia, Składniki : mięso
mikrobiologiczna, kultury bakterii sól ser białv twarogowv. masło. wieprzowe, , sólLskrobia
pomidorem, cukier ziemniaczana, izolat białka
Kawa zbożowa na m]eku Składniki: surówka z marchwi i i.ablka sojowego, przyprawy i ich
mleko, cukier, ieczmień. żvto Składniki : marchew, j abłka, por, ekstrakty, substancj a
cykoria, burak cukrowy olej rzepakowy, sól, cukier konserwuj ąca, może

Kompot z owocÓw Składniki zawierać: mleko. gluten.
czama porzeczka, truskawki, iaia i gorczvcę salatą,
aronia, wiśnia j abłko, cukier pomidorem Herbata zcytrynąSkładniki:herbataczama,cukier,ęym

Wtorek Zupa m]eczna z kaszą manną Barszcz biab z ziemniakami i
Serek waniliowy15.03.22 Składniki: mleko, kasza manna j ajkiem Składniki: marchew,

cukier pietruszka, por, §ę±ęŁ mąj±ą Składniki: ĘE
Pieczywo pełnoziarniste Składniki: Dszenna. maka żvtnia śmietana śmietanka, cukier, białka
Maka Dszenne tvo 500. maka kulturv bakterii mlekowvch i aia mleka, aromat, kultury
grriariowa tvD 1-850, drożdże, woda, olej rzepakowy, natka pietruszki bakterii mlekovwch
sól , olej słonecznikowy słonecznik, Udko z kurczaka pieczone
sezam. Dłatki owsiane z masłem, Składniki: podudzie z kuczaka,
Składniki : śmietanka dżemem, zioła prowansalskie, olej
Składniki: wiśnie, truskawki lub rzepakowy, ryż, surówka z
brzoskwinie, cukier, pektyny, guma selera z rodzynkami Składniki:
guar, kwas cytrynow Seler, marchew, j abłka, j ogurt
Marchewka do chrupania naturalny, maj onez, rodzynkiKompotzowocówSkładniki;czamaporzeczka,truskawki,aronia,wiśniajabłko,cukier

Środa Pieczywo pelnoziarniste Składniki : Zupa warzywna krem Składniki: Banan
16.03.22 Maka Dszenne tim 750. maka żvtnia, marchew, pietruszka, kapusta,

maka razowa tvD 2000, naturalny por, sęłęi natka pietruszki, sól,
żimi zakwas, drożdże, woda, sól , koncentrat pomidorowy, śmietana
olej słonecznikowy może zawierać z makaronem Składniki: mąką z
słonecznik, siemię lniane, mak, Dszenicv zwvczainei. maka z
sezam z maslem Składniki: Dszenicv durum. i aia. kurkuma,
śmię!an!±a, pastą z wędzonego sól
Iososia Składniki : łg§gś wędzony, Filet z indyka w sosie
olej, żóftka jaja kurzego. musztarda, śmietanowym, Składniki: Filet z
gorczvca. przyprawy, sól z indyka, marchew, pietruszka, por,
ogórkiem kiszonym i seler, natka pietruszki, sól , mąjsą
szczypiorkiem z Dszenicv zwvczainei. śmietana.
Herbata z cytryną Składniki: kulturv bakterii mlekowvch
herbata czama, cukier, ę}4r}zną ziemniaki, surówka z kapusty
Koktaj l m]eczno-owocowy pekińskiej Składniki : ziemniaki,



Składniki : mleko. i ogurt naturalnv. mąka ziemniaczana, mąką
truskawki, banany. śmietanka. mleko Dszenna. iaia. sól, boczek surowy,
w oroszku. białka mleka, cukier, kapusta włoska, marchew, j abłko,
aromat, kultuy bakterii mlekowvch por, olej rzepakowyKompotzowoców Składniki;czamaporzeczka,truskawki,aronia,wiśniajabłko,cukier

Czwartek17_03_22 Zupa m]eczna z zacierkami Krupnik z kaszą jęczmienną Jogurt z ziarnami
Składniki: mleko, cukier, gEą!Są Z Składniki :  żeberka wieprzowe, Składniki: mleko
Dszenicv zwvczainei. maka z marchew, pietruszka, por, §ę±ęŁ Dastervzowane. żywe
Dszenicv durum. iaia. kurkuma, sól kasza ieczmienna natka kultury bakterii
Pieczywo pelnoziarniste Składniki : pietruszki, sól jogurtowych, ziama zbóż.
Maka Dszenne tvD 500. maka Kotlet schabowy, Składniki : Dszenica. ieczmień. żvto.
grahamowa tvD 1850, drożdże, woda, schab wieprzowy, iaia. bułka owies. rvż. grvka. Droso
sól , olej słonecznikowy słonecznik, PszęĘqą, olej rzepakowy, pieprz, cukier, brzoskwinie
sezam. Dłatki owsiane z maslem, sól ziemniaki, kalafior, brokul, truskawki, owoce leśne,
Składniki : śmietanka serkiem marchewka gotowane wiśnie
topionym, papryką Kompot z owoców Składniki;czamaporzeczka,truskawki,aronia,wiśniajabłko,cukier

Piątek Pieczywo pelnoziarniste Składniki : Barszcz ukraiński z Chrupiki z pszenicy
18.03.22 Maka Dszenne tvD 750. maka żvtnia, ziemniakami durum

maka razowa tvD 2000, naturalny Składniki : buaki, marchew, Składniki : Dszenica
żvtni zakwas, drożdże, woda, sól , pietruszka, por, Ł durum, sól
olej słonecznikowy może zawierać ziemniaki,fasola, maka i)szenna, Herbata owocowa
słonecznik, siemię lniane, mak, śmietana .kulturv bakterii Składniki: herbata czarna,
sezam z maslem Składniki: mleko]ąpzch, olej rzepakowy, hibiskus, malina, cukier
śmietanka, szynką konserwową, natka pietruszki, sól
Składniki: mięso wieprzowe, , sól2 Kluski wlasnego wyrobu z
skrobia ziemniaczana, izolat białka Serem
sojowego, przyprawy i ich ekstrakty, Składniki: m*a Dszenna. iaia.
substancja konserwuj ąca, może sól, ser białv twarogowv.
zawierać: mleko. gluten. iaia i śmietana .kulturv bakterii
8Q±ęz}[ęę ogórkiem zielonym mlekowch cukier
Kawa zbożowa na m]eku Składniki: Kompot z owoców Składniki;
m!S!ŚQ, cukier, ieczmień. żvto czarna porzeczka, truskawki ,
cykoria, burak cukrow aronia, wiśnia j abłko, cukier


