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sN|ADANlE oBlAD PODWlECZOREK
chleb żytni, wędlina, sałata, ogorek
3wiezy, masło,herbata
)wocowa z miodem i cvtrvna

Zupa grochowa, naleśnik z twarogiem
musem śmietankowo - owocowym,

<ompot, owoc

rogal z masłem idżemem,
kakao, owoc

cłatki owsiane na mleku, bułka z
masło, wędlina, rzodkiewka, herbata
"umianek z miodem i cvtrvna

lupa pomidorowa, ziemniaki, kotlet
nielony, surowka z marchwi ijabłek
: ioquńem, kompot, owoc

ogurUserek, chrupki
<ukurydziane

rłatki kukurydziane na m|eku,
bułka wrocławska, masło, ser
pomidor, herbata owocowa

Zupa ogórkowa, kasza gryczana,
gulasz z szynki, surowka z buraczkow
kompot

;iasto/ rogaliki, herbata
)WocoWa

nakaron na mleku, bułka

;rahamka, masło, wędlina,
;ałata, paprvka, lipa z miodem

Zupa chłopska, ziemniaki, gołąbki
,r sosie pomidorowym, kompot,
)Woc

cudyń z owocami

;hleb wiejski, masło, jajecznica,
;zczypior, pomidor, herbata mięta
l miodem i cvtrvna

Zupa szczawiowa, ziemniaki, ryba
smazona, surowka z kapusty
rekińskiei i szczvpioru, kompot

iastko, lipa z miodem
cytryną

:łatki ryzowe na mleku, chleb
uykły, masło, pasztet, rzodkiewka
,umianek z miodem i cvtrvna

Zupa jarzynowa, kasza jęczmienna,
ritka w sosie własnym, mizeria,
<ompot

kasza manna z musem
owocowym

lacierka babuni na mleku, bułka
ruykła, masło, ser topiony,
romidor, lipa z miodem i cytryną

Zupa buraczkowa, ziem n iaki,

<urczak opiekany, surowka z kapusty,
narchwi i jabłek, kompot

chałka z masłem idżemem
kawa biała, owoc

cłatki owsiane na mleku, bułka
z ziarnem, masło, wędlina,
rqorek, sałata, herbata owocowa z

Zupa fasolowa, spagettiz sosem
warzywno - mięsnym, kompot,
oWoc

shake bananowy, wafle
yZoWe

;hleb słoneczko, parówka
;otowana, masło, ketchup,
rapryka, kakao

Zupa rosoł z makaronem, ziemniaki,
kotlet panierowany z kurczaka,
surowka pomidor, kompot

ciszkopty bezcukrowe,
nleko, owoc

rłatki jęczmienne, bułka grahamka,
nasło, jajko gotowane, pomidor,
:zczypior, mięta z miodem i cvtrv

Zupa wiosenna, ryba smazona,
surówka kapusta kiszona,
<omoot

;erek/ joguń, chrupki
<ukurydziane
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