
 Śniadanie Obiad             5-9.12.2022 g/ml podwieczorek 
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Pieczywo mieszane z 
masłem, szynką wp. 

ogórkiem. 
Herbata ziołowa 
Alergeny: 1,3,7 

 

zupa Krupnik ryżowy 
Alergeny:1,9 

200 Kółeczka zbożowe 
(b/ml na mleku 

roślinnym)  
Drożdżówka 

domowa 
Herbata 

Alergeny 1,3,7, 
 

II danie Potrawka drobiowa ala’strogonow 
z warzywami 

Kasza jęczmienna 
                       Alergeny:1,9 

100 
 

100 

kompot porzeczkowy 200 

W
to

re
k 

 

Zupa mleczna z 
makaronem (b/ml na 

mleku roślinnym) 
cynamonka 

Herbata z cytryną 
     Alergeny: 1,3,7 

 

zupa Pomidorowa z makaronem  
Alergeny:,9 

200 Polędwica drobiowa 
na pieczywie 

wiejskim z 
pomidorem 

Herbata owocowa.  
Alergeny: 1, 3 

II danie Medaliony schabowe z 
włoszczyzną 

Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z kapusty czerwonej 

Alergeny:1,3, 

60 
 

100 
100 

kompot Śliwkowy 200 

Śr
o

d
a 

 

Jajko z majonezem  
szczypiorkiem i 

pomidorem. Chleb 
wiejski z masełkiem.  

Herbata zielona 
Alergeny: 1,3,7 

 

zupa Barszcz ukraiński 
Alergeny: 1,9 

200 Pizza z pieca z szynką 
i warzywami.  

Herbata z cytryną 
Alergeny: 1,3,7 

II danie Zapiekanka z ryżem, jabłkami i 
cynamonem, mus śmietanowo 

owocowym 
owoc 

Alergeny: 1,3, 

200 

kompot wieloowocowy 200 

C
zw

ar
te

k 
 

Pieczywo razowe z 
masełkiem, domowy 

pasztet i kolorowa 
papryka. 

 Kawa inka (b/ml na 
mleku roślinnym) 

Alergeny:1, 3 

zupa Ogórkowa 
Alergeny,1,3,9 

200 Sałatka ryżowa z 
szynką, kukurydzą i 
papryką. Pieczywo 

mieszane z 
masełkiem  

Herbata 
Alergeny: 1,3,7 

II danie Pulpeciki wp- drobiowe  w sosie 
cygańskim : 1 
Makaron :1 

Surówka z kapusty białej z 
koperkiem  

60 
 

150 
100 

kompot wiśniowy 200 

P
ią

te
k 

 

Bułka paluch z 
twarożkiem, 
rzodkiewką i 

szczypiorkiem  
Kakao (b/ml na mleku 

roślinnym) 
Alergeny: 1, 3, 7 

zupa Pieczarkowa 
Alergeny: 1,9 

200 Kremowy mus 
owocowy  

Wafle domowe 
Herbata zielona  
Alergeny: 1, 3  

II danie Kotlet rybny: 4,3,1 
Ziemniaki z koperkiem 

Marchewka glazurowana :1 

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  

 

 

 


