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kakao na mleku

(alergen: kakao, mleko, miód )

kasza manna na mleku                                                     

(alergeny: mleko, miód)

kaszka kukurydziana na mleku

(alergeny: mleko, miód)

płatki orkiszowena  mleku

 (alergen: mleko, płatki orkiszowe, miód)

kawa zbożowa 

(alergeny: miód,  mleko)

pieczywo mieszane z twarożkiem, ogórkiem kiszonym 

i ziołami

 (alergeny: pieczywo-gluten, masła ,jogurt naturalny)

twarożek z truskawkami, pieczywo mieszane

(alergeny: pieczywo-gluten, masło, twaróg, jogurt 

naturalny)

pieczywo mieszane z szynką, pomidorem i 

rzodkiewką

 (alergeny: pieczywo-gluten, masło,)

pieczywo mieszane z serem żółtym i ogórkiem 

kiszonym

(alergeny: pieczywo-gluten, masło, ser żółty)

herbatka z miodem                                                   

(alergen: miód)

woda z miodem i cytryną                                                

(alergen: miód)

herbata z miodem                                                            

(alergen: miód)

pieczywo mieszane z pastą mięsną z pomidorami 

suszonymi

 (alergen: pieczywo-gluten, masło,)                                             

herbata z miodem                                                            

(alergen: miód)                                                     
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koktajl owocowy na maślance/jogurt naturalny*                 

(alergen: maślanka / jogurt naturalny)

owoce sezonowe lub sok owocowy lub warzywno-

owocowy*

(alergen: maślanka / jogurt naturalny)

owoce sezonowe Shake mleczny z owocem i natką pietruszki                

(alergen: maślanka / jogurt naturalny)
sałatka owocowa

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad

zupa jarzynowa

(alergen: seler, jogurt)

rosół z kluseczmai lanymi

(alergen: seler)

zupa ogórkowa

(alergen: seler, śmietana, mąka pszenna)

krupnik z kaszą jaglaną

 (alergeny: seler )

barszcz ukraiński 

(alergeny: seler, śmietana)

polędiwczki wp. z warzywami i serem                                                     

( alergen: ser )

potrawka z kurczaka z rodzynkami i cytryną

(alergeny: śmietana,mąka-gluten, jaja)

szynka wp. pieczona w sosie śmietanowym

(alergen: mąka-gluten, seler, śmietana)
indyk z warzywami, ryż brązowy 

klopsiki rybne w sosie ziołowym                                      

(alergeny: ryba, seler, jaja, mleko, bułka pszenna, mąka-

gluten, śmietana)

Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek

makaron

(alergen: makaron)
ryż na sypko ziemniaki z koperkiem ziemniaki z koperkiem

fasolka szparagowa na parze z oliwą z oliwek

kompot z owoców sezonowych kompot z owoców sezonowych kompot z owoców sezonowych

kompot z owoców sezonowych bukiet warzyw na parze z oliwa z oliwek buraki gotowane tarte z jabłkiem surówka z ogórka kiszonego z jabłkiem

kompot z owoców sezonowych

kisiel z owocami i jogurtem greckim,                           

biszkopty

 (alergen: jogurt naturalny)                                                                 

ciasto "leśny mech" z owocami

(alergen: mąka-gluten, jaja, bułka tarta)

herbata owocowa malinowa                                                  

(alergen: miód)

makaron z owocami i jogurtem greckim,               

chrupki kukurydziane 

(alergeny: joggurt naturalny, makaron-gluten, miód)

Owocowa wyspa w musie jabłkowym, herbatniki 

herbata z miodem                                                            

(alergen: miód)
kaszka manna na gęsto z owocami 

(alergeny: kaszka manna, mleko)                                                                           


