
  

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 
01.04. 

PN 
Jaglanka na mleku (mleko 2%, kasza jaglana) 
Chleb pszenny z masłem 82%  (gluten) , 
sałatka, wędlina, pomidor,  herbata z 
cytryną , miód/cukier.  
 
 

Grochowa z ziemniakami, kiełbasą, 
pieczywo. (wywar mięsny, marchew, pietruszka, 

seler, , ziemniaki, kiełbasa, pieczywo pszenne). 
Makaron z serem, sok, jabłko. 
 

Pieczywo wieloziarnisty z 
masłem 82%, wędlina, sałata, 
ogórek zielony w paski, herbata 
z cytryną miód/cukier. 

02.04. 
WT 

Bułka wieloziarnista z masłem 82%, 
twarożek ze szczypiorkiem, ogórek zielony 
w paski, kakao (mleko 2%, kakao Decomoreno) 
herbata z cytryną  miód/cukier. 

Ogórkowa z ziemniakami  ( wywar mięsny, 

pietruszka, seler, marchew, ogórki kiszone, 

ziemniaki, śmietana Jogo 18%). Pulpet w sosie 
pomidorowym, kasza jęczmienna(Kasza 

jęczmienna, mięso mielone z szynki, mięso mielone 
wieprzowe , cebula, koncentrat pomidorowy, 

śmietana Jogo 18%) , kompot, banan. 

Pieczywo pszenne z masłem 
82% (gluten) , wędlina, pomidor, 
herbata z cytryną, miód/cukier. 
 

03.04. 
ŚR 

Płatki kukurydziane na mleku 2% (Płatki 

kukurydziane Corn Flaces) Bułka maślana z 
masłem 82% (gluten), dżem,  herbata z 
cytryną, miód/cukier. Marchewka do 
chrupania. 

Koperkowa z ryżem (wywar mięsny, marchew, 

pietruszka, seler, koper, ryż,  śmietana Jogo 18%,) 

Purree, filet z kurczaka, surówka, (filet z 

kurczaka, jaja kurze, bułka tarta, olej kujawski, 

ziemniaki mleko 2%, masło 82%) Sok jabłkowy. 

Pieczywo wieloziarniste z 
masłem 82% , sałata, wędlina, 
rzodkiewka, herbata cytryną 
miód/cukier. 

04.04. 
CZW 

Bułka kajzerka  z masłem 82% (gluten)  serek 
Caprio, ogórek zielony w paski, kawa Inka ( 
mleko%, kawa Inka)  herbata z cytryną, 
miód/cukier.  

Barszcz czerwony z makaronem  (wywar 

mięsny, bura czerwony, cebula ,czosnek, makaron 

100%Durum świderki ) Ziemniaki , udko, 
surówka( ziemniaki , udko z kurczaka) , sok 
pomarańczowy. 

Bułka na ciepło z pieczarka i 
serem , herbata z cytryną 
miód/cukier. 

04.04. 
PT 

Pieczywo żytnie z masłem 82%  (gluten), 
szprot w pomidorach , kakao (gluten, mleko 

2%, kakao Decomoreno),  herbata z cytryną, 
miód/cukier. Papryka czerwona 

Pieczarkowa z kaszą( wywar mięsny, marchew, 

pietruszka, seler, pieczarki,) Ziemniaki, paluszki 
rybne  ( ziemniaki, paluszki rybne)  surówka, 
sok.  

Chleb wieloziarnisty z masłem 
82%(gluten) schab biały, sałata, 
pomidor, herbata z cytryną i 
miodem/cukier. 


