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1

Poniedziałek
Zupa mleczna2,4, ch|eb4 zmasłem2iparówkąwsosiepomidorowym5,herbata,owoc400kcal

Zupa pomidorowa2w5 z ryżem, pulpetywsosiewłasnym4zkasząbulgur,
Jogurt z OWocami2

07.06.2021 Surówka z marchewki   i jabłka herbatniki2'4, owoc

kompot owocowy450kcal 250 kcal

2
Wtorek08.06.2021

Bułka graham4 z masłem2 i Krupnik4/5 z pęcakiem4, spaghetti Płatki zbożowe z

serkiem białym2, dżem, warzywo, mięsno-warzywne4.5,   kompot mlekiem2,4,  bułka

herbata owocowa, owoc ciwoc;owV , drożdżowa2,4, owoc

420 kcal 460 kcal 300 kcal

3
Środa

Zupa  mleczna2/4, ch|eb4 z
Zupa fasolowa5 z majerankiem,  filet zindykawsosiewłasnym4z

Kisiel z owocami,

masłem2 i pasztetem drobiowym, Wafelki andrutyl,4,
09.06.2021 ziemniakami, sałata z pomidorem,kompotowocowy1510kcal

warzywo, herbata, owoc OWOC

450 kca] 200 kcal

4
Czwartek Tosty4 z serem2 i wędliną, sos

Zupa jarzynowa z kaszą jag|aną.4.5  ,udkozkurczakazryżem,mizeria2,kompotowocowy,owoc490kcal
Kasza  manna2.4,z    'sokiemowocowym,

10.06.2021 pomidorowy5, herbata, owoc chrupki

380 kcal kukurydziane, owoc180kcal

5
Piątek

Zupa  mleczna2J4, chleb  razowy4 z
Barszcz czerwony 2J5  z chlebem4, fi|etrybnyJ4.5zziemniakami,surówkaz

Bułka z dżemem4 ,

masłem2 i Pastą rybnąi,3,6, kakao natura|ne2,4,
11.06.2021 młodej kapusty, kompot owocowy,OWOC450kcal

warzywo, herbata, owoc OWOC

420 kcal 300 kcal

\`6
Poniedziałek

Chleb razowy4 z masłem2 i żółtym Barszcz biały2 z kiełbasą ,  makaronl,4 z
Chałka  drożdżowa4,•,:i-r-tl.^',SokowgFowy2J4,owoc,T"L`2'8okcai

serem2 i dżemem warzywó, serćm w poiewie j08Urtowej2,

14.06.2021 herbata owocowa, owót kompot owocowy, owoc
380 kcal 480 kcal

7
Wtorek

Zupa  mleczna2,4,  bułka4 z

Zupa  krem z warzyw mieszanych'4,5 , `2ó,6,"'L Ł 4' ź# \

schab pieczony w sosie własnym2 z
`...`..'. '``.'-`: 1  ...         y,biszkoptył,4,owoc250kcal

masłem2 i wędliną, warzywo, ziemniakami, surówka z warzyw

15.06.2021 herbata, o`woc mieszanych z sosem winegret3,
380 kcal kompot owocowy450kcal

8
Środa

Zupa  mleczna2,4, chleb '  -t  ~-; Zupa  chłopska  zabie|ana  2.4,5 , Budyń2.4zsokiem

Wieioziarnisty4 Z masłem  i kiełbasa i bułką musli4, kompot owocowym, chrupki

16.06.2021 wędliną, warzywo, herbata, owoc owocowy, j08Urt2 kukurydziane, owoc

400 kcal 490 kcal 200 kcal

9
Czwartek

Zupa  mleczna2/4,  bułka4 z Zupa z soczewicy.5, kotlet mielony z Twarożek2
masłem2 , i wędliną, warzywo, indykał,4 z ziemniakami, surówka

herbatniki 2.4, owoc300kca]
17.06.2021 herbata , owoc sezonowa, kompot owocowy, owoc

350 kcal 510 kcal

10
Piątek

Zupa  mleczna2/4, ch|eb4 zmasłem2ij.ajkiemL,warzywo,
Rosół z makaronem4.5,burgeryrybnel/4/6zziemniakami,surówka z

Jogurt z OWocami2,

pomidora z cebulą, kompot bułkaJ4, owoc
18.06.2021 herbata, owoc360kcal owoc;owv , owoc480kcal 310 kcal

ALERGENY: 1-JAJKA, 2-MLEKO, 3-GORCZYCA, 4-GLUTEN, 5-SELER, 6-RYBA

Zastrzegamy możliwość zmiany w jadłospisie


