
🍓Menu na poniedziałek:  

—————————————  

♨Pasta z ciecierzycy (ciecierzyca, oliwa z oliwek, czosnek, pomidor, mix sałat, chleb żytni)  

♨Ciasteczka owsiane (płatki owsiane, wiórki kokosowe, orzech ziemny, orzech włoski, żurawina 

suszona, miód, jaja)  

♨Schab z morela (schab, kasza jaglana, czerwona kapusta, jabłko, marchew, morela)  

♨Krem z marchwi (marchew, pietruszka, seler, por, mleko kokosowe)  

♨Sałatka z ogórkiem (filet z piersi, makaron zacierka, ogórek zielony, oliwa, jogurt)  

 

🍓Menu na wtorek:  

—————————————  

♨Manna z musem (kasza manna, truskawka, miód, mleko, orzech włoski)  

♨Zupa warzywna (ziemniak,kasza jaglana, seler korzeń, marchew, pietruszka, uda z kurczaka bez 

skory)  

♨Spaghetti bolognese (mięso mielone, makaron żytni, pomidory, marchew, papryka)  

♨Ciasto gryczane (kasza gryczana, maka gryczana, zarodki pszenne, miód, jaja, liście mięty, kakao 

gorzkie, czekolada gorzka, orzech ziemny)  

♨Wrap z kurczakiem (filet z piersi, czerwona kapusta, jogurt, czosnek) 

 

🍓Menu na środę:  

—————————————  

♨Pasta jajeczna (jaja, jogurt, szczypior, ogórek zielony, sałata, chleb żytni)  

♨Zupa tajska (pierś z kurczaka, włoszczyzna, kapusta pekińska, ryz biały)  

♨Szynka w sosie z puree (mięso szynki, ziemniak, masło, koper, natka, surówka z selera i marchwi)  

♨Jabłko zapieczone z cynamonem (jabłko, cynamon, roszponka, orzech ziemny)  

♨Pulpety w sosie pomidorowym (mięso mielone wołowo wieprzowe, makaron pełnoziarnisty, 

warzywa gotowane, pomidor)  

 



🍓Menu na czwartek:  

—————————————  

♨Słodki kubek (jogurt, nasiona chia, mus jabłkowo-brzoskwiniowy, musli)  

♨Sałatka grecka (chleb żytni, pomidor, papryka czerwona, cebula czerwona, oliwki zielone, kiełki 

słonecznika, pestki dyni, favita,)  

♨Pałki barbaque (pałki z kurczaka, kasza burgul, bukiet warzyw, sos sojowy)  

♨Ciasto buraczane (buraki, miód, jaja, kakao gorzkie, czekolada gorzka)  

♨Fasolka po bretońsku (fasola, pierś z kurczaka, włoszczyzna, pomidor, kiełbasa chuda drobiowa)  

 

🍓Menu na piątek:  

—————————————  

♨Naleśniki z owocami (jaja, zarodki pszenne, maka kukurydziana, mleko, banan, gruszka, jabłko, 

pomarańcza)  

♨Sałatka z jajkiem (jaja, marchew baby, brokuł, groszek, pieczywo żytnie, pestki dyni, pomidorek)  

♨Gulasz i mizeria na sałacie (mięso szynki, kasza gryczana, sałata masłowa, jogurt naturalny)  

♨Sernik (twaróg chudy, banan, jaja, miód)  

♨Pulpety z żurawiną suszoną (mięso mielone, ryz brązowy, seler naciowy, żurawina suszona)  

 

 

 


