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Poniedziałek
I śniadanie: Chleb graham i pszenny z masłem, dżem truskawkowy, ser żółty salami, marchewka do chrupania, kiełki 
(1,7) Napój do śniadania - Napar wiśniowy 
II śniadanie: Jabłko, wafle ryżowe 2 szt, woda mineralna   
Obiad: Zupa ogórkowa (9), II danie - Gulasz wieprzowy z warzywami okopowymi i papryką, kasza jęczmienna (1,9) 
Napój do obiadu - Woda mineralna 

Wtorek
I śniadanie: Chleb razowy i pszenny z masłem, pół gotowanego jajka, kiełbasa krakowska sucha, ogórek kiszony, sałata 
(1,3,7) Napój do śniadania - Napar miętowy 
II śniadanie: Mus owocowy z truskawką, herbatniki be-be 2 szt, woda mineralna (1,3,7) 
Obiad: Krem pomidorowy, słonecznik prażony (7,9), II danie - Pierogi z mięsem własnej produkcji, kapusta kiszona 
zasmażana (1,3,7) 
Napój do obiadu - Kompot jabłkowy z wiśnią 

Środa
I śniadanie: Granola na mleku z żurawiną na mleku, chleb pszenny z masłem, pasztet wieprzowy, pomidor (1,3,7,9)  
II śniadanie: Budyń waniliowy na mleku, rodzynki, talarki gryczane 3 szt, woda mineralna (7) 
Obiad: Zupa krupnik z kaszą jęczmienną (1,9), II danie - Pierś z kurczaka pieczona w ziołach, ziemniaki z koperkiem, 
ogórek kiszony (1) 
Napój do obiadu - Napar owocowy z imbirem 

Czwartek
I śniadanie: Chleb żytni i pszenny z masłem, serek grani, szynka drobiowa z indykiem, ogórek zielony, marchewka do 
chrupania (1,7) Napój do śniadania - Napar rooibos 

II śniadanie: Muffinka czekoladowa 1 szt, pół gruszki, woda mineralna (1,3,7)  

Obiad: Zupa jarzynowa z fasolką szparagową (9), II danie - Makaron penne z sosem bolońskim i warzywami 
okopowymi, posypany serem żółtym (1,3,7,9) 

Napój do obiadu - Kompot gruszkowy z agrestem 

Piątek
I śniadanie: Naleśnik własnej produkcji z dżemem brzoskwiniowym, pół bułki pszennej z masłem, pasta rybna z 
tuńczyka, ogórek kiszony (1,3,4,7) Napój do śniadania - Napar malinowy 
II śniadanie: Ciasto jogurtowe ze śliwką, woda mineralna (1,3,7) 

Obiad: Krem z białych warzyw, grzanki pełnoziarniste (1,7,9), II danie - Kotlet jajeczny, ziemniaki gotowane, mix sałat z 
sosem ogrodowym (1,3,10) 

Napój do obiadu - Kompot jabłko - owoce leśne 


