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ŚRODA 01.09.2021r. 
ŚNIADANIE: płatki  orkiszowe na mleku -150g, chleb-35g z masłem-5g dżemem-
10g, sałata, pomidor-10g, napar herbaty ziołowej-200g 
OBIAD: zupa jarzynowa-235g, schab w sosie ziołowym -100g, ziemniaki-100g, 
gotowane buraki -80g,napój z soku tłoczonego -200g 
PODWIECZOREK:  serek homogenizowany -100g, wafle kukurydziano- zbożowe-
20g, jabłko-15g 
 
 

CZWARTEK 02.09.2021r. 
ŚNIADANIE: bułka graham-35g, z masłem -5g i miodem-10g, kawa zbożowa na 
mleku -200g, napar z herbaty-200g, biała rzepa, ogórek-30g 
OBIAD: zupa rosolnik -235g, makaron z sosem mięsno- pomidorowym-250g, napój z 
soku tłoczonego-200g 
PODWIECZOREK: muffinka- 40g, napar herbaty z sokiem-200g, śliwka- 20g 
 
 
 

PIĄTEK 03.09.2021r. 
ŚNIADANIE: chleb-35g z masłem-5g i pastą z tuńczyka-5 g, płatki kukurydziane z 
mlekiem-150g, napar z herbaty ziołowej -200g, marchew, pomidor -20g 
OBIAD: zupa  kapuśniak -235g, ryż – 200g, sos truskawkowy - 130g,  napój z soku 
tłoczonego-200g 
PODWIECZOREK: banan-100g, kefir-120g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 06.09.2021r. 
ŚNIADANIE: bułka-35g z masłem  -5g i pastą z twarożku -5g, kawa zbożowa na 
mleku-200g, napar herbaty z cytryną-200g, ogórek kwaszony- 10g 
OBIAD: zupa szpinakowa -235g, makaron-70g, jajko-60g, sos pomidorowy-50g napój 
z soku tłoczonego -200g 
PODWIECZOREK: sok jabłkowo- gruszkowy- 200g, drożdżówka z serem -40g,    

 
 

WTOREK 07.09.2021r. 
ŚNIADANIE:chleb-35g z masłem 5g i parówką-5g, zupa mleczna z płatkami 
jaglanymi-200g, napar z herbaty owocowej-200g, rzodkiewka, sałata-20g 
OBIAD: zupa ogórkowa-235g, ryba w panierce-60g, ziemniaki-100g, gotowany bukiet 
warzyw-70g, napój z soku tłoczonego  mango -jabłko-200g 
PODWIECZOREK: jogurt owocowy -150g, biszkopt -30g 
 
 

ŚRODA 08.09.2021r. 
ŚNIADANIE: chleb -35g z masłem-5g i kiełbasą szynkową-10g, kakao na mleku-
200g, napar z herbaty miętowej-200g, ogórek świeży, sałata-200g   
 OBIAD: zupa pomidorowa z makaronem-235g, mięso drobiowe w warzywach-80g, 
ryż-100g,  napój z soku tłoczonego mago-jabłko-200g 
PODWIECZOREK: chałka z masłem-50g, napar z herbaty-150g, kiwi-10g 
 
 

CZWARTEK 09.09.2021r. 
ŚNIADANIE: chleb z ziarnami-35g z masłem -5g i paprykarzem domowym-5g, 
herbata z cytryną-200g, owsianka z rodzynkami na mleku-200g, biała rzodkiew, 
jabłko-20g 
OBIAD: zupa brokułowa krem z grzankami-235g, kotlety mielone-60g, ziemniaki -
100g, surówka z kapusty pekińskiej- 80g, napój z soku tłoczonego mango -jabłko-200g 
PODWIECZOREK: budyń czekoladowy-250g, melon-20g 

 
 

PIĄTEK 10.09.2021r 
ŚNIADANIE: kakao na mleku-150g, chleb -35g z masłem-5g i gotowanym jajkiem-
10g, napar z melisy-200g, ogórek kwaszony-20g 
OBIAD: barszcz czerwony z makaronem-235g, „Gzik po poznańsku”- 60g , 
ziemniaki purre – 100, napój z soku tłoczonego mango -jabłko -200g 
PODWIECZOREK: mus owocowy-100g , kokosanki- 30g 
 


