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Poniedziałek 
      13.03.2023 

Pieczywo mieszane z masłem serek 
„Bieluch” z zieloną cebulką i 
rzodkiewką, szynka wieprzowa, 
pomidor 
Kawa z mlekiem.        Gruszka.      
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa  kalafiorowa z kaszą kuskus. 
Kotlet drobiowy, ziemniaki, 
surówka z białej rzepy.  
Kompot.                

Jogurt naturalny z borówkami 
osłodzonym miodem 
wielokwiatowym.  
Chrupki kukurydziane.  

 
Wtorek 

         14.03.2023 

Zupa mleczna z płatkami ryżowymi. 
Bułka żytnia z masłem, nutella z 
avocado  /wyrób własny/ 
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa ogórkowa z ziemniakami. 
„Penne” z kurczakiem, brokułami i 
sosem beszamelowym.  
Kompot.                  Kiwi. 

Koktajl mleczno-truskawkowy. 
Ciasteczka zbożowe”Belvita” 
Woda mineralna. 

 
Środa 

15.03.2023 

Pieczywo mieszane z masłem, pasta z 
wędzonego łososia, mix kiełków, 
kiszony ogórek.  
Mleko.             Suszona żurawina.            
Herbata owocowa. Woda mineralna  

Zupa porowa z ryżem naturalnym. 
Pulpeciki z indyka w sosie 
koperkowym, ziemniaki, surówka 
wielowarzywna.  
Kompot.                     Banan. 
                 

 
Racuszki na maślance z 
jabłkami.  
Herbata z cytryną. 

 
Czwartek 

16.03 2023 

Zupa mleczna z kaszą manną.  
Pieczywo mieszane z masłem, pasta z 
kiełbasy ze szczypiorkiem, rzodkiewka, 
słupki czerwonej papryki 
 Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa pomidorowa z makaronem. 
Duszony schab faszerowany, 
ziemniaki, mizeria z kiszonych 
ogórków.    
Kompot.                  Gruszka.              

Chleb wieloziarnisty z masłem, 
powidła śliwkowe/wyrób 
własny/. 
Bawarka. 

                         
              Piątek    
       17.03.2023 

Pieczywo mieszane z masłem 
szczypiorkowym, ser żółty, pomidor.  
 Kakao.                        Kiwi.  
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa rybna z grzankami.  
Pierogi z truskawkami z polewą 
maślano-miodową, słupki kalarepki. 
Kompot.                         

  
Kołaczyk z serem. 
Herbata z melisą. 
Jabłko. 

 
Poniedziałek 

      20.03.2023 

Pieczywo mieszane z masłem, pasta z 
serka „Almette” z ziołami i szynki 
drobiowej, kiełki rzodkiewki. 
Kawa z mlekiem.       Jabłko. 
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa z fasolki szparagowej z 
groszkiem ptysiowym.  
Gołąbki w sosie pomidorowym, 
ziemniaki, kiszony ogórek. 
Kompot.                 

Budyń śmietankowy z frużeliną 
wiśniową /wyrób własny/.  
Woda mineralna. 

 
Wtorek 

       21.03.2023 

Zupa mleczna z musli. 
Pieczywo mieszane z masłem, twarożek 
z otrębami pszennymi i różnymi 
rodzajami miodu.       Kiwi. 
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa jarzynowa zabielana z 
ziemniakami.  
Łazanki z mięsem i kiełbasą. 
Kompot.               Banan.  

Graham z masłem, pasztet 
drobiowy, słupki żółtej papryki.  
Mleko. 

 
Środa  

22.03.2022 

Pieczywo mieszane z masłem, pasta 
mięsna z warzywami/wyrób własny/, 
zielony ogórek, słupki czerwonej 
papryki.  
Mleko.                       Gruszka. 
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Rosół z lanym ciastem. 
Kurczak duszony, ziemniaki, 
surówka z selera i jabłek z 
orzechami włoskimi.  
Kompot. 

 
Rogal z masłem.  
Napój mleczny z owocami 
mango.  
 

 
Czwartek 

23.03.2022 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi  
Pieczywo mieszane z masłem, twarożek 
z dżemem brzoskwiniowym 100%                
Herbata owocowa. Woda mineralna.                     
 

Barszcz ukraiński.                          
Gulasz wieprzowy, kasza 
jęczmienna, surówka z kiszonej 
kapusty. 
Kompot.           Suszone śliwki. 

 
Ciasto bananowe/wyrób 
własny/. 
Bawarka. 

 
Piątek 

         24.03.2022 

Pieczywo mieszane z masłem, pasztet z 
ciecierzycy, kiszony ogórek.  
Kawa z mlekiem.      Sok ”Kubuś” 
Herbata owocowa. Woda mineralna. 

Zupa brokułowa z makaronem 
pełnoziarnistym.  
Smażony filet rybny, ziemniaki, 
marchew oprószana z zielonym 
groszkiem.  
Kompot.         

Kajzerka z masłem i przecierem 
ananasowym /wyrób własny/ 
Mleczko czekoladowe/wyrób 
własny/. 


