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Herbata  owocowa 200ml 200ml Herbata  owocowa 200ml 200ml 200ml

50g 50g 1szt 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 70-80g 30g 30g

20g Rzodkiewka 15g 20g Papryka 20g 20g

Pomidor 30g Sałata 5g 10g Sałata 5g Ogórek zielony 30g

Pomidor 20g

��	��������� Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy 150ml Owoc sezonowy

������

250ml 250ml 250ml 250ml

130g 80g 7szt

130g Ziemniaki z koperkiem 130g 130g Buraczki z cebulką 80g Ziemniaki z koperkiem 130g

80g 80g 80g

������������ 150g 150g 1szt 150g
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Zupa mleczna z 
kluseczkami ��� �!"

Płatki kukurydziane na mleku 
���!"

Kakao na mleku  ���!"

Pieczywo jasne i razowe 
�����"

Pieczywo pszenno żytnie  
�����"

Bułka kajzerka ��"
Pieczywo jasne i i graham 
�����"

Pieczywo jasne i razowe 
z dynią �����"

Masło	�!" Masło	�!" Masło	�!" Masło	�!" Masło	�!"

Pasztet pieczony 
���#���"

Szynka  wiejska 
���#�$���"

Kiełbaski drobiowe�#���" Indyk pieczony	���#�$���"
Pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem i 
rzodkiewką� "

Serek ziołowy (własny 
wyrób)	�!"

Twarożek z koperkiem i 
kiszonym ogórkiem �!���"

Ser żółty �!"

Ketchup	�����"

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

Sok owocowo-  warzywny 
(tłoczony)

100g/ 
1szt

Warzywna zupa wiosenne 
(marchew, 
seler,pietruszka, 
cebula, ziemniaki, 
fasolka, groszek 
zielony, natka 
pietruszki, koperek) 
zabielana ���!�$"

Barszcz czerwony z 
koperkiem zabielany 
���!�$"

Zupa z czerwonej 
soczewicy i pomidorów  
���$"

Toskańska zupa z fasolą i 
cuknią ���$"

Zupa pomidorowa z ryżem 
pełnoziarnistym i 
bazylią  zabielana 
���!�$"

Gulasz po węgiersku 
(��!"

Filet  drobiowy 
panierowany w płatkach 
kukurydzianych	��� "

Klopsy wieprzowe z 
indykiem  w sosie 
maślanym z natką 
pietruszki ��� �!"

80g/ 
50g

Pierogi z mięsem ��� "
Filet rybny w sosie 
greckim ��� �%"

80g/ 
80g

Makaron pełnoziarnisty  
��� "

Kasza jęczmienna��"

Biała kapusta z 
marchewka i koperkiem 
posypana ziarnami 
słonecznika i dyni 

Surówka z kapusty 
pekińskiej, rukoli w 
sosie śmietanowo 
jogurtowym	 �!"

Surówka z selera, jabłka 
i cebuli �$"	

Koktajl truskawkowo 
kokosowy  na bazie 
jogurtu naturalnego 
(wyrób własny) �!��"

Serek  z jabłkiem 
prażonym i miodem (wyrób 
własny)�!"

Bułka drożdżowa ��� �!"
jogurt naturalny z pestkami 
słonecznika i orzechami �!��"

1szt/ 
10g

Galaretka owocowa ��"
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Herbata owocowa 200ml 200ml Herbata owocowa 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 70-80g 30g 30g

20g Rzodkiewka 15g 20g 30g 20g

Pomidor 30g Ogórek zielony 30g Pomidor 20g Ogórek zielony 30g 20g

10g

��	��������� Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

������

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g 80g 80g 280g 1szt

130g Ziemniaki z koperkiem 130g Ziemniaki z koperkiem 130g 1szt

80g 80g Marchewka 40g

������������ 150g 150g 50g
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Cynamonowa owsianka z 
orzechami���!��"

Kakao na mleku ���!"
Płatki ryżowe na mleku  
���!"

Pieczywo jasne i razowe 
��"

Pieczywo pszenno żytnie  ��"
Pieczywo wieloziarniste 
��"

Pieczywo jasne i i graham 
��"

Pieczywo jasne i razowe 
z dynią ��"

Masło	�!" Masło	�!" Masło	�!" Masło	�!" Masło	�!"

Szynka wieprzowa���#�$���" kiełbasa szynkowa ���#�$���" Parówki 93 %mięsa  �#���" Schab pieczony ���#�$���"
Pasta rybna koperkiem, 
kukurydzą i soczewicą 
� �%"

Serek żólty �!"
Twarożek ze szczypiorkiem 
i żółta papryką�!"

Pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem  � "

Serek żólty �!"

Ogórek kiszony ���"

Ketchup	�����"

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

Zupa ziemniaczana z natka 
pietruszki  ���$"

Barszcz biały z jajkiem i 
majerankiem zabielany	
��� �!�$"

Zupa z kolorowej fasolki 
szparagowe zryżem 
pełnoziarnistym i 
koperkiem zabielana     
���!�$"

Zupa ogórkowa z 
ziemniakami i koperkiem 
zabielana ���!�$���"

Krupnik z kaszy jaglanej 
z natką pietruszki ���$"

Leczo z dynią, soczewicą i 
paprką ��"

Kotlecik schabowy panierowany 
w ziarnach słonecznikach ��� "

Kotlecik mielony 
(łopatka) ��� "

                          
                          
      Makaron 
pelnoziarnisty z  
kurczakiem, szpinakiem w 
sosie Curry ��� �!"

Naleśniki po rusku 
( wyrób własny)	��� �!"

Ryż pełnoziarnisty ��" Jogur naturalny �!"

Surówka z włoskiej kapusty, 
marchewki,por  z dodatkiem 
pestek sloneczika i natki 
pietruszki

Buraczki na cieplo

Koktajl malinowo bananowy 
na bazie kefiru	�!"

Bułka maślana z dżemem 
niskoslodzonym ���!"

1szt/ 
20g

Malinowo - truskawkowy 
serek z miodem (wyrób 
własny)�!"

Ciasto marchewkowe " 
wypiek domowy" ��� "

Kisiel do picia + 
chrupki kukurydziane ��"

150g/ 
8g
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