
NASZE MENU -04.10.-08.10.2021  
 

PONIEDZIAŁEK 04.10 

ŚNIADANIE:  Chleb baltonowski -pszenno- żytni i orkiszowy, z masłem 82%,szynka 

gotowana, sałata lodowa, herbata z owoców leśnych. (gluten mleko) 

OBIAD: Zupa owocowa z makaronem(makaron z pełnego ziarna, mrożone truskawki, mąka  

ziemniaczana, cukier), placuszki mięsno-warzywne (filet z kurczaka, przyprawy, jaja, papryka 

czerwona, por, kukurydza) jabłko, woda z sokiem pomarańczy. (gluten, jaja) 

PODWIECZOREK: Baton pszenny z masłem 82%,parówka na ciepło, keczup, pomidor,         

herbata z miodem. (gluten, mleko,) 

WTOREK 05.10 

ŚNIADANIE: Chleb  pszenno-żytni orkiszowy  z masłem82%,humus pomidorowy, ogórek 

szklarniowy, płatki czekoladowe na mleku, herbata cytrynowa. (mleko, gluten) 

OBIAD: Nagetsy drobiowe w panierce z dod. otrębów pszennych, ziemniaki posypane 

koperkiem, sałata lodowa z rzodkiewką, pomidorem, ogórkiem, papryką z sosem ziołowym, 

banan, woda z sokiem jabłkowym. (gluten, jaja) 

PODWIECZOREK : Jogurt naturalny z owocami, chrupki kukurydziane. (mleko) 

ŚRODA 06.10 

ŚNIADANIE: Bułka poznańska z masłem 82%,wędlina podsuszana krakowska, ogórek kiszony, 

herbata z owoców sadu. (gluten, mleko)  

OBIAD: Rosół z warzywami, kluseczkami, zieloną pietruszką (mięso mieszane z kurczaka, por, 

seler, marchewka, lubczyk, pietruszka, przyprawy), budyń, śliwka, woda z sokiem 

pomarańczy. (gluten, jaja, mleko)  

PODWIECZOREK: Rogalik z jabłkiem, herbata cytrynowa. (gluten, mleko, jaja) 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 07.10 

ŚNIADANIE: Chleb baltonowski i orkiszowy z masłem 82%,pasta z sera twarogowego 

rzodkiewka, kawa zbożowa z mlekiem. (gluten, mleko) 

OBIAD: Pulpety mielone duszone z mięsa wołowo -wieprzowego, makaron z sosem 

pomidorowym (masło, sól, pieprz, śmietanka 12%, koncentrat pomidorowy), chrupki 

jabłkowe, woda. (mleko, gluten) 

PODWIECZOREK:  Kisiel z owocami  z jogurtem naturalnym, wafel ryżowy. 

                   PIĄTEK 08.10  

ŚNIADANIE: Chleb pszenno-żytni i orkiszowy z masłem 82%,jajko gotowane, mix warzyw, 

herbata z miodem. (gluten, mleko, jaja) 

OBIAD: Filet z miruny duszony z warzywami w sosie śmietankowym, ziemniaki puree  

z zieloną pietruszką,  gotowana kiszona kapusta, jabłko, woda. (mleko, ryba) 

PODWIECZOREK: Mus bananowo- truskawkowy, placek drożdżowy, herbata.(gluten) 

 

 

 

 

 

Na każdym oddziale dostępna jest woda mineralna do picia. 

Dodatki warzyw i owoców  w jadłospisie mogą ulec zamianie. 

Istnieje możliwość zmiany menu. 

 

 

 

 

 


