
śniodqnie
chleb chrupki żytni 1 szt. l9 kcol
serek tworogowy ziornisty ok.75g 80 kcol
pomidor, 'l moło szt.7 kcol
kowo z mlekiem bez cukru (kowo 100 ml,
mleko l00 ml - 0,5Ooń) 40 kcol
Rozem: l4ó kcol

lt śniqdonie
iobłko l szt. 50 kcol

iogurt molinowy 150g 95 kcol
wodo minerolno 250 ml O kcol
Rozem: l45 kcol

Obiqd:
zupo iorzynowo czysto ok. 2009 70 kcol
morszczuk smożony bez tłuszczu 90g 80 kcol
ziemnioki z wody 2 szt.80 kcol
fosolko szporogowo z wody l509 75 kcol
herboto gorzko lub wodo minerolno
Rozem: 305 kcol

podwieczorek:
bonon l szt. l l0 kcol
kowo gorzko 2 kcol
Rozem: l l2 kcol

Ko!ocio:
chleb chrupki żytni 1szt. 20 kcol
szynko wieprzowo gotow. 2 plostry 200 kcol
ogórek świeży średni l0 kcol
szczypior lub cebulo 5 krqżków 8 kcol
sok pomorończowy 250 ml l l O kcol
Rozem: 348 kcol
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lśniodqnie:
płotki kukurydzione 4 łyżki 72 kcol
iogurt noturolny 2Yo 15Og 90 kcol
kowo gorzko 250 ml 2 kcol
Rozem: l ó4 kcol

It śniodonie:
brzoskwinio l szt. 45 kcol
pieczywo chrupkie żytnie 1 szt. 20 kcol
sołoto zielono 2f 3 liScie 3 kcol
szynko z indyko 2 plostry 30 kcol
wodo minerolno
Rozem: 98 kcol

Obiqd:
kurczok gotowony w sosie pomidor. ok. 220 kcol
ryż gotowony no sypko 2 łyżki 55 kcol
surówko z kopusty kwoszonei l009 ] 5 kcol
morchewko l szt 20 kcol

iobłko l szt 50 kcol, wodo minerolno
Rqzem: 3ó0 kcol

podwieczorek:
ciosto drożdżowe 30g 90 kcol
mondorynką 2 szt.35 kcol
kowo z mlekiem 45 kcol
Rozem: l Z0 kcol

Kolocio:
korp w golorecie l009 l40 kcol
chleb chrupki żytni 2 szf. 40 kcol
sołoto zielono 3 liście 3 kcol
ogórek świeży średni l0 kcol
popryko czerwono pół sztuki 20 kcol
herboto zielono
Rozem: 2l3 kcol

:::,:

lśniqdonie:
chleb grohom ó09 135 kcol
posto z mokreli i sero biołego 209 35 kcol
pomidor ze szczypiorkiem 20 kcol
kowo gorzko 2 kcol
Rozem: l92 kcol

tl śniqdonie:
winogrono 1509 1 l0 kcol
wodo minerolono
Rozem: l l0 kcol

Obiqd:
bąrszcz czerwony 250 ml 85 kcol
kotlet schobowy bez ponierki 400 kcol
surówko z biołei kopusty l009 20 kcol
wodo minerolno
Rozem:505 kcol

podwieczorek:
herbotnik 45 kcol
sok greipfrutowy pół szklonki 50 kcol
Rozem: 95 kcol

Kolocio:
chleb chrupki żytni l szt. 20 kcol
ogórek świeży pół sztuki 5 kcol
popryko czerwono pół sztuki 20 kcol
pomidor 1 szt.7 kcąl
iogurt noturolny moły kubek 90 kcol
herboto gorzko
Rozem: 142 kcol

,ffi

Kolocio:
kurczok w golorecie l20 kcoł
sołotko (brokuły z sosem czosnkowym) ó0 kcol
herboto lub gorzko kowo
Rozem: l80 kcol

l śniodonie:
bułko grohomko pół sztuki l30 kcol
ioiko gotowone 80 kcol
zielono sołqto 3 liście 3 kcol
sok pomorończowy 250 ml l l0 kcol
Rozem: 323 kcol

tl śniqdonie:
bonon l szt. ] 00 kcol
wodo minerolno
Rozem: 100 kcol

Obiod:
rybo gotowono 100g l00 kcol
2 ziemnioki z wody 80 kcol
surówko (czerwono kopusto l00g, pół iobłko,
l cebulko) ó0 kcol
herboto zielono lub wodo minerolno
Rozem: 2ĄO kcol

podwieczorek:
bobko biszkoptowo l moły kowołek l00 kcol
kiwi ] szt. 45 kcol
wodo minerolno
Rozem: l45 kcol

Kolocio:
szynko z piersi kurczoko 2 plosterki 20 kcol
chleb chrupki żytni 1 szt. 20 kcol
pomidor l szt. 20 kcol
ogórek kiszony 5 kcol
herboto gorzko
Rozem: ó5 kcol

I5niodqnie:
pół bułki grohomki, mosło roślinne 'l75 kcol
szprotki wędzone ó5 kcol
rzodkiewki 5 szt. ]0 kcol
kowo z mlekiem 40 kcol
Rozem: 295 kcol

ll śniqdqnie:
suchorek l szt. 38 kcol

iogurt noturolny moły kubek 90 kcol
mondorynko 'l szt. 18 kcol
wodo minerolno
Rozem: l4ó kcol

Obiqd:
krupnik 250 ml około ] 00 kcol
schob pieczony w foli l ploster l l0 kcol
ziemnioki puree 3 łyżki 90 kcol
surówko z biołei kopusty 35 kcol
kolofior z wody l00g 25 kcol, wodo minerolno
Rozem: 3ó0 kcol

podwieczorek:
orbuz l50g 20 kcol
herbotniki 2 szt.90 kcol
kowo gorzko 2 kcol
Rozem: l l2 kcol

Kolocio: '

rybo w golorecie l50g l25 kcol

sołotko (pomidor, ogórek świeży, sołoto,
szczypior) l00g 80 kcol
Rozem: 205 kcol

I niqdonie:
chleb żytni l kromko 90 kcol
ser tworogowy chudy l00g l02 kcol
mosło roślinne 59 35 kcol
sołoto zielono 3 liście 3 kcol
herboto zielono
Rozem: 230 kcol

ll śniodonie:
iogurt noturolny 20ń 150 mln 90 kcol
iobłko l sztuko 50 kcol
Rozem: l40 kcol

Obiod:
kotlet z piersi indyko l00g l 80 kcol
brokuły blonszowone l509 40 kcol
zvpa warzywno czysto 250 mln 90 kcol
wodo minerolno
Rqzem: 3l 0 kcol

Podwieczo]ek:
bonon 'l sztuko l l0 kcol
wodo minerolno
Rozem: l l0 kcol

podwieczorek:
ketir 20ń l50 mln 75 kcol
truskowki 1509 42 kcąl
Rozem: l l7 kcol

Kolocio:
chleb chrupki żytni Ą kowołki 76 kcol
szynko z piersi kurczoko 409 40 kcol
pomidor ] moło szt.7 kcql
herboto zielono
Rozem: 123 kcol

tśniqdonie:
płotki owsione 2 łyżki 129 44 kcol
iogurt noturolny 20ń 150 ml 90 kcol
sok pomorończowy l00 ml 50 kcol
Rozem: l84 kcol

ll niodonie:
bonon ] szt. l l0 kcol

iogurt molinowy l509 95 kcol
wodo minerolono
Rozem: 205 kcol

Obiqd:
borszcz czerwony czysty 250 ml 50 kcol
dorsz smożony bez ponierki l509 l00 kcol
ziemnioki 3 szt. l509 90 kcol
kopusto kwoszono l00g 20 kcol
wodo minerolno
Rozem: 2ó0 kcol

* ieśli qotyiesz somo/som
uwzolednll zokuo
dodótkowych prbduktow!


