
Smaki Babci Dany  

PONIEDZIAŁEK 25.10

WTOREK 26.10

ŚRODA 27.10

CZWARTEK 28.10

PIĄTEK 29.10

bml - bezmleczne, wege - wegetariańskie 
      

Śniadanie Obiad Podwieczorek

Kawa inka (1,7)
Pieczywo: mieszane (pszenne na 
zakwasie żytnim, z ziarnami) (1)
Masło extra 82% (7)
Masło roślinne (bml) 
Ser żółty (7) 
Pasta z pieczonych pomidorów 
(bml)
Sałata, kiełki, rzodkiewka

Zupa barszcz ukraiński
Kopytka z sosem koperkowym (1,3) 
Fasolka z pary 
Kompot

Bułka z ziarnami (1) 
Domowa marmolada jabłkowa 
Marchewka w słupkach

Jaglanka z gruszką i cynamonem 
(7)
Pieczywo: mieszane (pszenne na 
zakwasie żytnim, z ziarnami) (1)
Masło extra 82% (7)
Masło roślinne (bml) 
Schab pieczony z majerankiem 
Pesto pietruszkowe (bml) 
Świeże warzywa w słupkach 
Herbata owocowa

Zupa pomidorowa z makaronem (1)
Hreczanyki 
Ziemniaki puree 
Kapustka na ciepło z koperkiem
Woda z miętą

Ciasto jogurtowe ze śliwkami 
(1,3,7)

Mleko z domową granolą (7) 
Pieczywo: mieszane (z ziarnami, 
pszenne, na zakwasie żytnim) (1) 
Masło extra 82% (7) 
Masło roślinne (bml) 
Wędlina z piersi kurczaka  
Twarożek ziołowy (7) 
Ogórek zielony, sałata masłowa

Zupa krem z kukurydzy z 
popcornem 
Kotleciki z marchewki 
Ziemniaki pieczone z warzywami 
Sos jogurtowy (7) 
Woda z owocami

Chlebek z czarnuszką (1) 
Domowy keczup 
Gruszka

Jajecznica z pary (3) 
Pieczywo: mieszane (z ziarnami, 
pszenne, na zakwasie żytnim) (1) 
Masło extra 82% (7) 
Masło roślinne (bml) 
Szczypiorek 
Pomidor, Kiełki lucerny

Zupa jarzynowa z natką pietruszki 
Gulasz węgierski 
Kasza jaglana 
Ogórki kiszone 
Kompot

Muffinki dyniowe z polewą 
daktylową (1,3) 
Jabłko

Płatki ryżowe na mleku (7) 
Pieczywo: mieszane (z ziarnami, 
pszenne, na zakwasie żytnim) (1) 
Masło extra 82% (7) 
Masło roślinne (bml) 
Pasta paprykowa 
Ser żółty (7) 
Świeże warzywa w słupkach

Zupa kapuśniak “Pazibroda” 
Kotlecik pożarski z dorsza z pieca (1) 
Kasza bulgur  
Marchewka z groszkiem 
Woda z cytryną

Tarta pomidorowa (7) 
Śliwka



     

Lista alergenów: 

 
1.GLUTEN 
2.SKORUPIAKI i produkty pochodne 

3.JAJA i produkty pochodne 
4.RYBY i produkty pochodne  
5.ORZESZKI ZIEMNE (arachidowe) i produkty pochodne      
6.SOJA i produkty pochodne      

7.MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą      
8.ORZECHY   
9.SELER i produkty pochodne  
10.GORCZYCA i produkty pochodne  
11.NASIONA SEZAMU i produkty pochodne  
12.DWUTLENEK SIARKI  
13.ŁUBIN i produkty pochodne  
14.MIĘCZAKI i produkty pochodne  

      

    

bml - bezmleczne, bgl - bezglutenowe, wege - wegetariańskie 

      
     
    
   
   
smakibabcidany.pl


