
Poniedziałek 

10.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, serek z 

rzodkiewką, 

dżem, kakao 

Barszcz 

ukraiński,gulasz 

wieprzowy,makar

on rurki,surówka z 

kapusty 

pekińskiej,kompot 

Owoce,kanapki z 

wędliną i 

warzywami, 

ciastka 

kruche,herbata 

Kanapki z pastą 

jajeczną,herbata 

Wtorek 

11.06.2019 

Zupa mleczna, 

pieczywo, 

wędlina,warzywa, 

herbata 

Krem z dni z 

grzankami, filet z 

indyka, kasza 

jęczmienna, 

marchewka 

gotowana, kompot 

Owoce,biszkopt, 

kanapki, melisa 

Kanapki z 

pasztetem, ogórek, 

herbata 

Środa 

12.06.2019 

Cielaczki, 

pieczywo, 

warzywa, ser żółty 

Zupa jarzynowa, 

gołąbki z sosem 

pomidorowym, 

ziemniaki 

gotowane,surówka 

z kapusty białej, 

kompot 

Owoce,grzanki z 

dżemem, kawa 

inka 

Naleśniki, herbata 

owocowa 

Czwartek 

13.06.2019 

 

 

 

 

 

Pieczywo,wędlina, 

jajko 

sadzone,warzywa, 

herbata 

Krupnik z 

ziemniakami, 

Naleśniki z 

twarogiem i 

dżemem sos 

malinowy, kompot 

Owoce,kajzerka z 

szynką ,warzywa, 

rumianek 

Kanapki ,herbata 

Piątek 

14.06.2019 

Pasta z makreli, 

pieczywo,wędlina 

ogórek, herbata 

Barszcz biały z 

jajkiem, filet z 

łososia pieczony, 

ziemniaki, 

surówka z 

marchewki, 

kompot 

Owoce,ciasto 

drożdżowe, kakao 

Kolorowe 

kanapki,herbata 

Poniedziałek 

17.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, serek 

waniliowy, 

miód,kakao 

Zupa kalafiorowa, 

spaghetti z sosem 

mięsnym, kompot 

Owoce,kanapki, 

koktail ze 

szpinaku, chrupki 

kukurydziane 

Racuchy z jabłkami, 

mięta 

Wtorek 

18.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, 

wędlina,warzywa,

płatki z 

mlekiem,herbata 

Zupa ogórkowa, 

ryż z musem 

jabłkowym, 

kompot 

Owoce , muffinki, 

kanapki, herbata 

owocowa 

Grahamka z szynką, 

melisa 



Środa 

19.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, 

kabanosy, ser 

żółty, warzywa, 

herbata 

Pomidorowa z 

makaronem, kotlet  

devolay , 

ziemniaki, 

marchewka z 

groszkiem,kompot 

Owoce, kanapki, 

wafle ryżowe z 

dżemem,kawa inka 

Makaron z musem 

truskawkowym, 

herbata 

Czwartek 

20.06.2019 

    

Piątek 

21.06.2019 

Pieczywo 

mieszane,pasztet 

drobiowy, ogórek, 

herbata 

Rosół z 

makaronem, filet z 

okonia, ziemniaki 

gotowane ,kompot 

Owoce, kajzerka z 

szynką i 

warzywami, 

herbata owocowa, 

Kanapki , herbata 

Poniedziałek 

24.06.2019 

Pieczywo 

mieszane,ser ze 

szczypiorkiem, 

dżem, kakao 

Zupa 

koperkowa,kurcza

k w sosie słodko-

kwaśnym,kompot 

Owoce, 

kanapki,ciastka 

domowe, melisa 

Kluski na parze z 

musem malinowym, 

owocowa herbata 

Wtorek 

25.06.2019 

Zupa mleczna, 

pieczywo, 

wędlina,warzywa 

herbata z cytryną 

Zupa grochowa, 

bitki wieprzowe w 

sosie warzywnym, 

kopytka,ogórek 

kiszony, kompot 

Owoce, jabłecznik, 

kanapki, kawa inka 

Kanapki z pastą 

jajeczną, herbata 

Środa 

26.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, parówki 

z szynki, ser żółty 

warzyw, herbata 

Kapuśniak, 

pulpety w sosie 

pomidorowym, 

kasza pęczak, 

warzywa 

gotowane, kompot 

Owoce, tosty z 

serem żółtym, 

keczup, herbata 

Naleśniki, mięta 

Czwartek 

27.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, 

wędlina, makaron 

z 

jajkiem ,warzywa 

,herbata 

Pomidorowa z 

ryżem naleśniki z 

serem dżemem, 

kompot 

Owoce, kisiel, 

krakersy, kanapki, 

kawa inka 

Kanapki,herbata 

Piątek 

28.06.2019 

Pieczywo 

mieszane, pasta z 

jajek ze 

szczypiorkiem, 

wędlina ,herbata 

Krem z brokuł z 

grzankami kotlet z 

jajka, ziemniaki, 

sałata lodowa z 

jogurem,kompot 

Owoce, kanapki, 

manna z sosem 

malinowym 

rumianek 

Kanpki z szynką i 

warzywami, melisa 

 


