
 Śniadanie Obiad g/ml podwieczorek 
P
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n
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d
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Polędwica drobiowa na 
pieczywie wiejskim  z 
masełkiem i ogórkiem  

Herbata owocowa 
Alergeny: 1,3, 

 

zupa Kalafiorowa 
Alergeny:1,9 

200 Płatki kukurydziane na 
mleku b/ml na mleku 

roślinnym  
Bułeczki siedmioraczki 

Herbata zielona 
Alergeny:1, 37 

II danie Gulasz wieprzowy w jarzynach 
Kasza jęczmienna 

Ogórek kiszony 
Alergeny:1,3, 

100 
100 
100 

kompot Wiśniowo -porzeczkowy 200 

W
to

re
k 

 

Kasza manna z 
owocami na mleku (b/ 

ml na mleku 
roślinnym) 

jagodzianka 
Herbata ziołowa 
Alergeny: 1,3,7 

zupa Pomidorowa z ryżem 
:1 ,9 

200 
 

Szynka pieczona na 
pieczywie razowym z 

pomidorem 
Herbata  owocowa 

Alergeny: 1,3 

II danie Panierowany filet z kurczaka 
Ziemniaki z koperkiem 

Surówka colesław 
Alergeny:1,3, 

60 
100 
100 

kompot Śliwkowy 200 

Śr
o

d
a 

 

Parówki, pieczywo 
razowe z masełkiem 
ketchup, kolorowa 
papryka, Kawa inka 

(b/ml na mleku 
roślinnym) 

Alergeny: 1,3 

zupa Fasolowa 
Alergeny: 1, ,9 

200 Makaron z pesto 
pietruszkowym z 

pomidorkami 
koktajlowymi 

Herbata z cytryną 
Alergeny: 1,3,7 

 

II danie Serniczki z musem śmietanowo- 
waniliowym, b/m naleśniku z 

jabłkami i cynamonem; 
owoc 

Alergeny: 1,7 

200 

kompot porzeczkowy 200 

C
zw

ar
te

k 
 

Ser żółty (b/ml z szynka 
wp. konserwowa) na 

pieczywie mieszanym, 
papryka/pomidor  
Herbata z cytryną 

        Alergeny: 1,3,7 

zupa Kapuśniak 
Alergeny,1,9, 

200 Kisiel z owocami 
Chałka z kruszonką 
Herbata  owocowa 

 Alergeny: 1, 3 
II danie Stek wieprzowy z cebulką 

Ziemniaki z koperkiem 
Sałatka z buraków i jabłka 

Alergeny: 1,3, 

60 
  100 
100 

kompot Truskawkowo-rabarbarowy 200 

P
ią

te
k 

 

Paprykarz domowy na 
pieczywie razowym z 
masełkiem i świeżym  

ogórkiem. 
Herbata zielona 

 
Alergeny: 1, 3, 7 

zupa Neapolitańska 
Alergeny: 1,9,3 

200 Murzynek wegański 
Kawa inka (b/ml na mleku 

roślinnym) 
             Alergeny: 
 

II danie Złocisty mintaj ze szpinakiem  
Ziemniaki z koperkiem 

Surówka z kapusty kiszonej 
Alergeny:1,3,9,4 

60 
100 
100 

kompot wieloowocowy 200 
1-Zboża zawierające gluten 

2-Skorupiaki i produkty pochodne 

3-Jaja i produkty pochodne 

4-Ryby i  produkty pochodne 

5-Orzechy arachidowe i produkty pochodne 

6-Soja i produkty pochodne 

7-Mleko i produkty pochodne 

8-Orzechy tj, migdał, laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, 

pistacjowe, makadamia i pochodne produkty 

9-Seler i produkty pochodne’ 

10-Nasiona sezamu i produkty pochodne 

11-Dwutlenek siarki i siarczany 

12-Łubin i produkty pochodne 

13-Mięczaki i produkty pochodne  

 

 

 

 


