Od dnia 02.03.2015r. do dnia 14.03.2015r .
Data
Dzień

Śniadanie

Kawa z mlekiem,
02.03.2015
bułki zwykłe z masłem,
Poniedziałek żółtym serem, jabłko.
Płatki czekoladowe z
mlekiem, chleb razowy z
masłem, serek
homogenizowany, banan.
Kakao,
04.03.2015
chleb słonecznikowy z
Środa
masłem, pasta rybna,
jogurt, gruszka.
Zupa mleczna z lanymi
05.03.2015 kluskami, bułki mleczne
Czwartek z masłem , powidłami,
kiwi.
Bawarka,
06.03.2015 chleb wiejski z masłem,
Piątek
parówki delikatesowe,
ketchup, banan.
Kawa z mlekiem,
09.03.2015 chleb słonecznikowy z
Poniedziałek masłem, kiełbasa drobiowa,
jabłko.
Zupa mleczna z kaszką,
10.03.2015 chleb razowy z masłem,
Wtorek
pasta z sera topionego
i rzodkiewki.
Bawarka,
11.03.2015 chleb wiejski z masłem,
Środa
pasztetem wieprzowym,
ogórek.
Kawa z mlekiem,
12.03.2015 bułki zwykłe z masłem,
Czwartek pasta z wędzonki,
jogurt, jabłko.
Kakao,
13.03.2015 chleb kanapkowy z masłem,
Piątek
szynka wiejska,
mandarynka.
03.03.2015
Wtorek

Obiad

Podwieczorek

Zupa ryżowa,
bigos z kapusty mieszanej,
ziemniaki z koperkiem,
kompot z jabłek.
Zupa pomidorowa,
kiełbasa zasmażana, ziemniaki z
koperkiem, surówka z kiszonej
kapusty, sok malinowy.
Zupa ogórkowa na mięsie,
pierogi leniwe,
kompot z jabłek,
marchewka.
Zupa selerowa,
kurczak pieczony, ziemniaki z
koperkiem, surówka z warzyw
mieszanych, napój.
Barszcz zabielany z makaronem,
jajko w sosie karmelowym,
ziemniaki z koperkiem, bukiet
z warzyw , sok owocowy.
Zupa grochowa na mięsie,
budyń z sokiem,
kompot z jabłek,

Kakao,
chleb wiejski z masłem,
pasztetem drobiowym,
ogórek.
Bawarka,
chleb kanapkowy z
masłem, pasta z jaj i pory.

Kawa z mlekiem,
bułki zwykłe z masłem,
kiełbasa szynkowa,
banan.
Mleko,
chleb słonecznikowy z
masłem, sałatka
mięsno – warzywna.
Kawa z mlekiem,
krawat drożdżowy z
serem, jogurt,
mandarynka.
Herbata,
bułki zwykłe z masłem,
kiełbasa mortadela,
jabłko.
Zupa ziemniaczana,
Kakao,
gulasz wieprzowy, kasza
chleb kanapkowy z
gotowana, sałatka z buraczków masłem, paprykarzem
i cebuli, sok cytrynowy.
szczecińskim, jabłko.
Zupa NIC
Kawa z mlekiem,
kotlet drobiowy panierowany,
jagodzianka,
ziemniaki z koperkiem, surówka kiwi.
z kapusty białej, sok owocowy.
Zupa owocowa,
Mleko,
kotlet mielony, ziemniaki z
chleb wiejski z masłem,
koperkiem, surówka z marchwi
kiełbasa szlachecka,
i ogórka, sok brzoskwiniowy.
gruszka.
Zupa pieczarkowa,
Herbata,
paluszki rybne,
chleb słonecznikowy z
ziemniaki z koperkiem, surówka masłem, metka rycerska,
z kiszonej kapusty, napój.
banan.

