
 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 
26.09.20

22 
PN 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, pomidor, 
kakao(mleko 2%, kakao Decomoreno) 
herbata z cytryną, cukier. 

Zupa z ciecierzycy, pieczywo pszenne (łopatka b/k, 

marchew, pietruszka, seler, por, cebula, czosnek, ziemniaki, 

nasiona ciecierzycy, olej Kujawski,  przyprawy). Makaron          
w sosie jogurtowo-owocowym ( jogurt naturalny 

2%/śmietana jogo 18%, truskawka, czarna porzeczka, śliwka, 

wiśnia) woda źródlana, banan. 

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

27.09 
WT 

Zupa  mleczna (mleko 2%, płatki 

kukurydziane/musli) Bułka 
poznańska            z masłem 82%, 
sałata, wędlina, papryka 
czerwona, herbata                           
z cytryną, miód. Arbuz 

Pomidorowa z ryżem ( kurczak, marchew, pietruszka, seler, 

por, koncentrat pomidorowy Łowicz, śmietana Jogo 18%/jogurt 

naturalny, przyprawy). Ziemniaki z koperkiem, kotlet 
drobiowy, słonecznik łuskany( filet z kurczaka, jaja kurze, 

bułka tarta, mąka kukurydziana , olej Kujawski przyprawy) 
surówka z czerwonej kapusty, kompot truskawkowy. 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, ser żółty, 
herbata z cytryną, cukier. 
Ogórek zielony-paski  Serek 
homogenizowany naturalny. 

28.09. 
ŚR 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, paprykarz 
szczeciński, kawa Inka (mleko 2%, 

kawa Inka) herbata z cytryną, 
cukier. Rzodkiewka. 

Barszcz ukraiński (łopatka b/k, marchew, pietruszka, seler, 

mieszanka fasola czerwona, kukurydza, burak czerwony, ziemniaki, 
czosnek, cebula, mąka gryczana  śmietana Jogo 18%, jogurt 

naturalny, przyprawy) Kasza bul gur, pulpet w sosie 
pieczarkowym (mięso mielone z szynki/mięso mielone, jaja 

kurze, bułka czerstwa, mąka kukurydziana, pieczarki, przyprawy) 

jogurt, jabłko. 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, sałata, wędlina, pomidor, 
twarożek ze szczypiorkiem, 
herbata owocowa, cukier.  

    29.09. 
CZW 

 Zupa mleczna ( mleko 2%, kasza 

manna) Bułka grahamka                 
z masłem 82%, miód, sałata, 
wędlina, herbata z cytryną, 
miód. Papryka czerwona. 

Żurek z ziemniakami ( kurczak, żurek, olej kujawski, cebula, 

czosnek, jogurt naturalny/śmietana Jogo 18%, przyprawy) 
Naleśniki z serem, cukier puder (mleko 2%, mąka 

kukurydziana, jaja kurze, twaróg półtłusty krajanka, olej Kujawski) 
sok, śliwka. 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, wędlina z warzywami, 
herbata z cytryną, miód, 
kalarepa, orzechy włoskie. 

     30.09. 
PT 

Pieczywo mieszane z masłem 
82%, jajko na twardo                   
ze szczypiorkiem kakao ( mleko 

2%, kakao Decomoreno) herbata       
z cytryną, cukier. Ogórek 
zielony-paski. 

Krupnik ryżowy ( łopatka b/k, marchew, pietruszka, seler, por, 

ryż biały, natka pietruszki, przyprawy) Ziemniaki                        
z koperkiem, ryba pieczona (filet   z morszczuka, jaja kurze, 

bułka tarta,  mąka pszenna, olej kujawski, przyprawy) surówka   
z kiszonej kapusty, kompot z czarnej porzeczki. 

Budyń własnego wykonania, 
sok malinowy, suchary 
pszenne, herbata z cytryną, 
cukier.  


