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Crzymkowska
kierownlk

lntendent

szef kuchni

sNIADAN!E oBIAD PODW!ECZOREK
Parówka gotowana, chleb żytni,
nasło, ketchup, papryka, herbata
)wocowa z miodem i cvtrvna

Zupa iarzy nowa, naleś n i ki
z twarogiem i musem owocowo-
imietankowvm. owoc

rogal z masłem idżemem
kawa biała

płatki owsiane na mleku, bułkazz
nasło, wędlina,ogórek, herbata
)wocowazmiodemicvt

zupa buraczkowa, ryż brązovly,
pulpeĘ w sosie, surówka z ogórka
<iszoneqo i marchwi, kompot

€sza manna z musem
)Wocowym

Bułka wrocławska, masłon ser
żóĘ, pomidor, kakao

Zupa pomidorowa, ziemniaki,
kurczak opiekany, surówka z
marchwii iabłek. z ioouńem. komoot

;iastko + kisiel
)Woc

illlakaron na mleku, bułka
grahamka, masłon wędlina,
;ałata. paprvka. lipa z miodem

Zupa ogórkowa, spagetti z sosem
flarzywno - mięsnym, kompot,
f,Woc

ogurUserek
;hrupki mazurskie, owoc.

'łatki jęczmienne, chleb wiejski
nasło, jajko gotowane, szczypior,
nięta z miodem icytryną
:vtrvna

Zupa krupnik z ryżem, ziemniaki,
yba smażona, surówka z kapusty
rckińskiej i szczypioru z oliwą, kompot

nus owocowy, wafle ryzowe

)łatki ryżowe na mleku, chleb,
nasło, pasztet, rzodkiewka,
;ałata, rumianek z miodem i cyt

zupa chłopska, ziemniaki, kot|et
nieIony, surowka z kapusty
rekińskiei i pomidora, kompot

3hałka z masłem, kakao,
)Woc

Zacierka babuni na mleku, bułka,
nasło, dżem owocowy, lipa
l miodem icytryną

Zupa szczawiowa, kasza bulgur,

;ulasz z szynki, surówka zbiałej
<apusty i marchwiz oliwą, kompot

Budyń z musem owocowym

'łatki ryżowe na mleku, bułka
u ziarnem, masło, wędlina,
rqorek, sałata, rumianek z miodem

Iupa grochowa, ziemniaki
citka mięsna w sosie, surówka
z buraków czerwonych, kompot.

KuIki serowe,kawa biała,
)Woc

3ułka wrocławska, masło, ser
:opiony, pomidor, kawa biała

Zupa koperkowa, ziemniaki,
9ołąbki w sosie pomidorowym,
<ompot.

Serek homogenizowany,
;hrupki mazurskie, owoc.

Płatki jęczmienne na mleku,
nasło, chleb wiejski, jajecznica,
:zczypior, mięta z miodem i cńry

Zupa barszcz ukraiński, ziemniaki
ryba smażona, surówka
<iszonei kaoustv. kompot

BiszkopĘ bezcukrowe,
m!eko,owoc.

Olecko, dnia 01 .12.2017 r.


