
 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 
17.01.22r. 

PN 
 Pieczywo mieszane z masłem 82%, 
sałata, wędlina, kakao, (mleko 2%, 

kakao Decomoreno)  herbata z cytryną, 
miód. Ogórek zielony-paski. 
 

Meksykańska (mieszanka meksykańska, fasola czerwona, 

fasolka szparagowa, mięso mielone, ziemniaki, cebula, 
czosnek, koncentrat pomidorowy Łowicz, mąka pszenna, 

przyprawy). Kluski leniwe z cukrem(cynamon, bułka 

tarta, masło 82% ) sok w kartoniku, banan.   

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, pomidor, 
herbata  z cytryną, miód.  

18.01.22 
WT 

Zupa mleczna (Mleko 2%, kasza manna) 
Bułka kajzerka  z masłem 82% , miód, 
parówki „Dubisie”, ketchup, herbata 
z cytryną , cukier. Rzodkiewka  

Grochowa, pieczywo pszenne (żeberka,  marchew, 

pietruszka, seler, kiełbasa śląska, groch, cebula, czosnek,  

przyprawy) Kasza gryczana, karkówka w sosie 
własnym, ogórek kiszony, woda źródlana , jabłko. 

Pieczywo mieszane z masłem 
82% , pasztet, wędlina, sałata, 
papryka czerwona, herbata        
z cytryną, cukier. Jogurt 

19.01.22 
ŚR 

Pieczywo mieszane z masłem 82% , 
sałata, wędlina,  kawa mleczna           
( mleko 2%, kawa Inka)  herbata                
z cytryną, miód. Papryka czerwona 

Pieczarkowa z kaszą jęczmienną  ( kurczak, marchew, 

pietruszka, seler, por, pieczarki,   śmietana Jogo 18%/jogurt 

naturalny, przyprawy ). Ziemniaki z koperkiem, kotlet 
drobiowy  (filet z piersi kurczaka, jaja kurze, bułka tarta,  

mąka pszenna, olej Kujawski,  przyprawy) surówka, 
jogurt, 

Pieczywo mieszane z masłem 
82% sałata, wędlina, ogórek 
zielony-paski, herbata 
owocowa, cukier. 

20.01.22 
CZW 

Płatki kukurydziane na mleku  (mleko 

2%, płatki kukurydziane/musli) Bułka 
kajzerka z masłem 82%, sałata, 
wędlina, pomidor, herbata                     

z cytryną, cukier. Marchewka do 
chrupania.  

Żurek  z ziemniakami, pieczywo pszenne (kurczak, 

marchew, pietruszka, seler,  żurek, cebula, czosnek,  śmietana 

Jogo 18%/ jogurt naturalny przyprawy) Spaghetti ( 
makaron spaghetti Durum, mięso mielone z szynki, mięso 
mielone, cebula, pieczarki, papryka czerwona, koncentrat 
pomidorowy Łowicz, mąka pszenna, ser żółty wióry, 

przyprawy) woda źródlana, banan 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, 
rzodkiewka, herbata z cytryną, 
cukier. Jogurt naturalny 

21.01.22 
PT 

Pieczywo mieszane z masłem 82%, 
pasta jajeczna (jaja kurze, majonez, 

szczypior, przyprawy) sałata, wędlina, 
ogórek zielony-paski, kakao ( mleko 

2%, kakakao Decomoreno)  herbata            
z cytryną, miód.  

Pomidorowa z makronem (kurczak, marchew, 

pietruszka, seler, koncentrat pomidorowy Łowicz, makaron 
wstążka,  mąka pszenna,  śmietana Jogo 18%/jogurt 

naturalny, przyprawy) Ziemniaki, kotlet z ryby ( filet z 

morszczuka, jaja kurze, bułka tarta, bułka czerstwa, mąka 

ziemniaczana, olej Kujawski)  surówka z czerwoną 
fasolą, Kompot.  

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, papryka 
czerwona, herbata z cytryną, 
cukier. Jogurt 


