
 

Środa  29.03.2023r. 
Bułki razowe  z masłem, szynką 
wieprzową gotowaną, ogórek zielony, 
herbata cytrynowa lub mleko 
* 1,6 

 
Mandarynki, banany, 
woda 
 
* brak 

 
Zupa ziemniaczana na mięsie wieprzowym, naleśniki z 
białym serem lub cukrem trzcinowym, jabłko, woda 
 
* 1,3,6,8 

Czwartek  30.03.2023r. 
Chleb baltonowski z masłem, jajko 
gotowane, ogórki zielone, kakao lub 
herbata malinowa 
* 1,3,6 

 
Galaretka wiśniowa, 
gruszki, woda 
 
* brak 

 
Rosół  z makaronem, klopsy mielone, ziemniaki z 
koperkiem, kapusta kwaszona gotowana, banany, woda 
 
* 1,3,6,8 

Piątek  31.03.2023r. 
Chleb razowy z masłem, miodem, 
płatki zbożowe na mleku, marchewka, 
herbata z cytryną  
* 1, 6 

 
Chipsy jabłkowe,  woda  
 
 
*brak 

 
Zupa pieczarkowa z makaronem, paluszki rybne 
dorszowe, ziemniaki,  surówka z kapusty kwaszonej, 
woda 
*1,3,4,6,8 

Poniedziałek  03.04.2023r. 
Chleb razowy z masłem, serem białym, 
rzodkiewką, ogórkiem zielonym, 
mleko lub herbata 
*1,6 

 
Chrupki kukurydziane, 
sok marchwiowy, 
 
*1 

 
Krupnik z kaszy jaglanej z ziemniakami na mięsie 
wieprzowym, makaron z brokułami, jabłko, woda 
 
* 1,3,8 

Wtorek  04.04.2023r.  
Bułki razowe z masłem, serem żółtym, 
ogórek zielony, marchewka, mleko lub 
herbata 
*1, 6 

 
Marchewka , jabłko, 
woda  
 
*brak  

 
Zupa krem z kalafiora, klopsy z jajek, ziemniaki z 
koperkiem,  surówka z marchewki z ananasem,  woda 
 
* 1,3,6,8 

Środa  05.04.2023r. 
Chleb słonecznikowy z masłem, 
powidłami śliwkowymi , banany, 
herbata cytrynowa 
 
* 1,6 

 
Babki wielkanocne, 
jabłko, woda 
 
 
* 6 

 
Śniadanie wielkanocne: Żurek z białą kiełbasą, jajko 
gotowane, sałatka jarzynowa, parówki delikatesowe, 
szynka drobiowa z sosem tatarskim, bagietka pszenna, 
ogórek zielony, herbata 
*1,3,6,8 

Czwartek 06.04.2023r. 
Bułki pszenne z masłem, wędliną 
drobiową, rzodkiewka, herbata 
cytrynowa lub mleko 
* 1,6 

 
Jabłko, batoniki 
zbożowe, woda 
 
* 1 

 
Rosół z kurczaka z makaronem, gulasz z łopatki 
wieprzowej, kasza bulgur, ogórki kwaszone, jabłko, woda 
 
* 1,3, 8 

Piątek  07.04.2023r. 
Chleb słonecznikowy z masłem, 
powidłami śliwkowymi, białym serem, 
jabłko, kakao lub herbata 
*1,6 

 
Budyń śmietankowy, 
banany, woda  
 
* 6 

 
Kapuśniak z kwaszonej kapusty na mięsie wieprzowym,  
leniwe pierogi z masłem, cukrem trzcinowym i 
cynamonem, marchewka, woda 
*1,6,8 

Wtorek 11.04.2023r. 
chleb razowy z masłem, kremem 
czekoladowym, jabłko, mleko lub 
herbata 
*1,6 

 
Ciasteczko Lubiś, 
marchewka, woda 
 
*1,3,6 

 
Zupa ogórkowa ze śmietaną na mięsie drobiowym, 
makaron z białym serem, banany, woda 
 
*1,3,6,8 

Środa  12.04.2023r. 
Chleb baltonowski z masłem, 
pomidorem, rzodkiewką, szczypiorem, 
papryka do chrupania, herbata 
*1,6 

 
Jogurt owocowy, 
gruszki, woda mineralna 
 
*1,6 

 
Zupa wiosenna z groszku, marchewki i zielonego koperku 
na mięsie drobiowym , parówki delikatesowe z 
ketchupem, bagietka pszenna, banany, woda 
* 1,6,8 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

10. Nasiona sezamu i produkty pochodne 

11. Dwutlenek siarki 

12. Łubin i produkty pochodne 

13. Mięczaki i produkty pochodne 

 

ALERGENY  -  LEGENDA: * 

 

1.  Zboża 

2. Skorupiaki i ich produkty 

3. Jaja i produkty pochodne 

4. Ryby i produkty pochodne 

1. O

r

z

5. Soja i produkty pochodne 

6. Mleko i produkty pochodne 

7. Orzechy 

8. Seler i produkty pochodne 

9. Gorczyca i produkty pochodne 
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