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DZIEŃ 
TYGODNIA 

ŚNIADANIE  OBIAD  PODWIECZOREK 

 
 

PONIEDZIAŁEK 

Pieczywo pszenno-żytnie 
(20g), masło (2g), szynka 
farmerska (20g), herbatka 
owocowa (200g), 
mandarynka 1 szt. 
płatki kukurydziane na mleku 
(200g) 

1 
2 
 

Kapuśniak ze słodkiej 
kapusty z ziemniakami 
(200g), 
kopytka w sosie pieczarkowym 
(200g), buraki tarte z 

chranem(80g)kompot (200g) 

13 
1 
2 

Kanapka z masłem 
ziołowym, pomidorem  i 
szczypiorkiem , herbata 

 

DIETA 

Masło roślinne  Zupa bez śmietany, ryż  Masło roślinne  

WTOREK 

Pieczywo pszenno-żytnie 
(20g), masło (2g), sałata 
zielona, pomidor, zielona 
cebulka, herbata 
wieloowocowa (200g), 
marchewka, zupa mleczna z 
ryżem (200g) 

1 
2 

Jarzynowa z ziemniakami 
(200g), gołąbki z mięsem i 
warzywami po cygańsku w 
sosie pomidorowym (200g), 
kompot (200g) 

1 
2 
13 
 

Owoc + paluch 
kukurydziany 

 

DIETA 
Masło roślinne,   Zupa bez śmietany, sos bez 

śmietany, gołąbki bez jajek 

   

ŚRODA 

Pieczywo pszenno-żytnie 
(20g), masło (2g), szynka 
domowa  (20g), płatki 
owsiana na mleku 
(200g)herbata z 
cytryną(200g), 1/2 jabłko,  

1 
2 
 

Ogórkowa z ziemiakami  (200g), 
pierogi z jabłkiem i cynamonem 
(200g), kompot (200g) 

13 
1 
2 
3 
 

1/2 kajzerki z masłem 
ziołowym i ogórkiem 
zielonym obranym ze 
skórki, herbatka 

 

DIETA 
Masło roślinne  zupa bez śmietany, ryż z 

jabłkiem i cynamonem 
 Kanapka z powidłami  

CZWARTEK 

Pieczywo pszenno-żytnie 
(20g),masło (2g), miód 
naturalny (20g) herbata 
owocowa (200g), 1/2 
gruszka, lane ciasto na 
mleku (200g) 

1 
2 

Grysikowa z warzywami 
(200g), pieczeń rzymska 
(100g), ziemniaki (80g), 
marchew z jabłkiem (80g), 
kompot (200g) 

13 
1 
2 
3 
 

WAFEL RYŻOWY, 
SAŁATKA JARZYNOWA  

 

DIETA 
Masło roślinne  Zupa bez śmietany, 

mięso drobiowe gotowane  
 Sałatka bez majonezu i 

jajek 

 

PIĄTEK 

Pieczywo pszenno-żytnie 
(20g), twaróg ze 
szczypiorkiem i rzodkiewką 
(20g), herbata z dzikiej róży 
(200g), 1/2 banan, zupa 
mleczna z makaronem 
(200g) 

1 
2 
 

Krem z brokuł (200g), ryba 
po grecku (100g), ryż (80g), 
surówka z kiszonej kapusty 
(80g), kompot (200g) 

13 
2 
4 
3 
1 
 

Ciastko zbożowe sante 
(4szt.) 

1 
2 

DIETA 
Masło roślinne, szynka 
drobiowa 

 Zupa bez śmietany, filet z 
soli duszony 

 biszkopty  

 

 


