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Sporządziła dietetyczka C. Grodzka. 

 Śniadanie Obiad Podwieczorek 

p
o

n
. 

Kanapki z polędwicą, 
ogórek małosolny,  
herbata. 

Zupa dyniowa lub cukiniowa z kluskami, 
pieczeń rzymska, ziemniaki, brokuł gotowany,      
surówka z marchwi z jabłkiem i oliwa, kompot. 
 

Legumina lub ryż z owocami,  
napój owocowy, chrupki 
bezglutenowe. 

w
to

rek 

Kanapki z klopsem 
pieczonym, ogórek  
świeży, herbata.  

Jarzynowa z ziemniakami, spaghetti , sałata 
zielona z oliwą, buraczki pieczone, kompot. 

Chleb bezglutenowy, 
parówki  z szynki, rzodkiewki 
sos paprykowo -
pomidorowy, 
herbata, owoce. 

śro
d

a 

Kanapki z kiełbasą 
wieprzową, pomidor 
herbata. 

Krupnik z kaszą jaglaną, kotlet schabowy, 
ziemniaki, marchewki mini, surówka z kapusty 
wczesnej z koprem i oliwą,  kompot. 

Ciasto drożdżowe lub placki 
z jabłkiem drożdżowe, 
arbuzy, napój owocowy. 

czw
artek 

Chleb bezglutenowy,  
szynka wieprzowa, 
herbata, rzodkiewki. 

Zupa z soczewicy z batatem i pomidorami, 
strogonow z indyka lub udziec indyczy 
pieczony, mizeria, kalafior gotowany, kompot.  

Jabłko pieczone z dżemem, 
popcorn, chrupki 
kukurydziane. 

p
iątek 

Kanapki z wędliną  
z indyka własnej 
produkcji, 
ogórek świeży, 
herbata. 

Rosół z makaronem, kotlet z ryby lub mielony 
wieprzowy, ziemniaki, buraczki na ciepło, 
sałatka z pomidorów, kompot. 
 

Galaretka  owocowa, 
paluszki bezglutenowe 
wafle ryżowe. 

p
o

n
. 

Kanapki z  szynkową 
wieprzową, pomidor 
herbata. 
 

Ogórkowa z ziemniakami, ryż z mięsem, 
fasolka szparagowa, sałatka z kalarepy, 
rzodkiewek, kopru, prażonych pestek ze 
słonecznika z oliwą, kompot. 

Ciasto marchewkowe, 
owoce sezonowe, 
napój owocowy. 

w
to

rek 

Kanapki z salami            
z indyka, pomidor, 
herbata, owoce. 

Kapuśniak z wczesnej kapusty, pieczeń 
wieprzowa w sosie, ziemniaki, sałatka 
wiosenna z oliwą, buraczki z jabłkiem,  
kompot. 

Wafle ryżowe z dżemem, 
owoce sezonowe, 
sok owocowy. 
 

śro
d

a 

Kanapki z  wędliną 
własnej produkcji   
z szynkowaru, ogórek 
świeży, herbata 

Kalafiorowa z kluskami, filet z indyka 
panierowany, ziemniaki, surówka z marchwi, 
ogórka kiszonego i szczypioru, fasolka 
szparagowa, kompot. 

Makaron z sosem 
owocowym, napój, arbuz. 

czw
artek 

Kanapki z  szynką,  
herbata, warzywa 
świeże/marchew, 
kalarepa, papryka 
świeża. 

Barszcz czerwony, gołąbki lub  gałki mięsno – 
ryżowe w sosie pomidorowym, ziemniaki, 
ogórek małosolny, brokuł gotowany, kompot 
porzeczkowy. 
  

Babka piaskowa, owoce 
sezonowe, herbata 
miętowa. 

p
iątek 

Kanapki z wędliną 
wieprzową, herbata,  
Rzodkiewki. 

Zupa ze świeżych pomidorów  z ryżem, 
ziemniaki zapiekane z mięsem lub pyzy 
ziemniaczane z  mięsem, ogórek świeży, 
sałatka z kapusty czerwonej z oliwą, kompot. 
 

Kabanosy wieprzowe, wafle 
ryżowe, jabłko, napój 
owocowy, chrupki 
kukurydziane. 
 


