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PONIEDZIAŁEK
27.06.2022

Płatki owsiane na mleku z owocami, szynka na 
maśle, ser biały z miodem/dżemem, masło 
pieczywo pszenne, sałata, pomidor, szczypiorek, 
rzodkiewka, herbata z cytryną

I DANIE: Koperkowa
II DANIE: Kasza jaglana z sosem serowym

Pizzerinki z passatą pomidorową i serem 
gouda, owoce, herbata ziołowa

ALERGENY: Mleko i pochodne, gluten i pochodne                             Seler, mleko i pochodne, gluten i pochodne                                           Gluten i pochodne, mleko i pochodne
WTOREK

28.06.2022
Kawa Inka, jajko gotowane, polędwica sopocka, 
masło, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie, sałata,
ogórek zielony, szczypior, papryka czerwona, 
herbata rumiankowa

I DANIE: Zupa z brukselką
II DANIE: Roladki drobiowe w sosie, ryż, warzywny mix na parze

Kisiel do picia, chałka z masłem, owoce

ALERGENY: Mleko i pochodne, gluten i pochodne, jajko                 Seler, mleko i pochodne, gluten i pochodne                                           Gluten i pochodne, mleko i pochodne
ŚRODA

29.06.2022
Kluski lane/zacierki na mleku, pasta rybna, szynka
gotowana, masło, pieczywo pszenne, pieczywo 
orkiszowe, sałata, pomidor, szczypiorek, herbata 
miętowa

I DANIE: Botwinka
II DANIE: Placuszki z cukinii

Drożdżówki z truskawkami, bawarka/ 
herbata

ALERGENY: Mleko i pochodne, gluten i pochodne, ryba                  Mleko i pochodne, gluten i pochodne                                                      Mleko i pochodne, gluten i pochodne
CZWARTEK
30.06.2022

Kakao, twarożek ze szczypiorkiem, wędlina 
pieczona na miejscu, pieczywo mieszane, masło, 
sałata, ogórek zielony, rzodkiewka, szczypiorek, 
herbata z cytryną

I DANIE: Owocowa
II DANIE: Lasagne w sosie pomidorowym

Sałatka jarzynowa, pieczywo, owoce, 
herbata ziołowa

ALERGENY: Mleko i pochodne, gluten i pochodne                             Mleko i pochodne, gluten i pochodne                                                      Seler, mleko i pochodne, gluten i pochodne
PIĄTEK

01.07.2022
Kasza manna na mleku, ser żółty, polędwica, 
masło, pieczywo pszenne, pomidor, sałata 
szczypiorek, papryka czerwona, herbata owocowa

I DANIE: Zupa brokułowa 
II DANIE: Paluszki rybne, ziemniaki, surówka z marchewki 
                  i jabłka

Babeczki jogurtowe, owoce, sok

ALERGENY: Mleko i pochodne, gluten i pochodne                             Ryba, mleko i pochodne, gluten i pochodne                                            Mleko i pochodne, gluten i pochodne


