
 

DATA ŚNIADANIE OBIAD   PODWIECZOREK 

   Poniedziałek 
   29.03.2021r. 

 

    Energia razem: 

 974,5 kcal  

Pieczywo mieszane  

z masłem, ogórek zielony, 

polędwica sopocka,  

herbata miętowa,  

pomarańcza. 

  Energia – 311,5 kcal 

Żurek kiszony z jajkiem,   

z ziemniakami, warzywami i natką 

pietruszki, 

ryż na mleku z jabłkami  

i bitą śmietaną, kompot owocowy. 

                   Energia – 396,9 kcal 

Bułka z masłem,  

koktajl  

bananowo – truskawkowy 

na jogurcie naturalnym,  

herbata. 

  Energia – 266,1 kcal 

alergeny gluten, mleko, soja, gorczyca seler, gluten, mleko, jaja gluten, mleko 

Wtorek 
30.03.2021r. 

 

   Energia razem: 

 1090,7 kcal 

Płatki jaglane na mleku, 

pieczywo mieszane  

z masłem,  

herbata owocowa,  

banan. 

   Energia – 361,0 kcal 

Zupa grysikowa z warzywami  

i natką pietruszki, 

potrawka z łopatki z warzywami  

i kapustą białą, ziemniaki,  

kompot owocowy. 

                  Energia – 480,5 kcal 

Bułka z masłem, mus  

marchewkowo – dyniowo- 

jabłkowy własnego wyrobu, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 249,2 kcal 

alergeny   gluten, mleko seler, gluten gluten, mleko 

Środa 

31.03.2021r. 

stół szwedzki 
  

 Energia razem: 

  1060,7 kcal 

Pieczywo mieszane z 

masłem, polędwica drobiowa 

jajko gotowane, ser żółty, 

sałata zielona, pomidor, 

papryka żółta, herbata,  

jabłko. 

  Energia – 278,2 kcal 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami  

z warzywami i natką pietruszki, 

lazania z mięsem mielonym i sosem  

beszamelowym,   

kompot owocowy. 

                          

                  Energia – 522,8 kcal 

Bułka z masłem, 

budyń waniliowy z musem 

malinowym, 

herbata 

 

 

Energia – 259,7 kcal 

alergeny gluten, mleko, jaja, gorczyca seler, gluten, mleko gluten, mleko 

Czwartek 
01.04.2021r. 

 

   Energia razem: 

  953,0 kcal 

Płatki orkiszowe na  mleku,  

bułka z masłem, 

herbata owocowa,  

gruszka. 

   

 Energia – 339,9 kcal 

Zupa koperkowa z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

gulasz z szynki wieprzowej,  

kasza jęczmienna, sałatka z ogórków 

kiszonych z fasolka, kompot owocowy. 

                   Energia – 445,8 kcal 

Ciasto jogurtowe 

z jagodami 

własnego wypieku, 

herbata. 

 

Energia – 167,3 kcal 

alergeny gluten, mleko gluten, seler, mleko gluten, mleko, jaja 

Piątek 
02.04.2021r. 

 

  Energia razem: 

964,7 kcal 

Bułka z masłem, 

dżem owocowy, 

kakao na mleku, herbata, 

jabłko. 

   

  Energia – 333,8 kcal 

Zupa z zielonego groszku  

z grzankami, warzywami i natką 

pietruszki, 

pierogi ruskie własnego wyrobu, 

kompot owocowy. 

                   Energia – 428,5 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem,  

pasta rybna,  

herbata miętowa. 

 

Energia – 202,4 kcal 
alergeny gluten, mleko gluten, seler, mleko gluten, mleko, ryby 

 

 

 


