
 Śniadanie Obiad 20-24.03.2023 g/ml podwieczorek 
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Szynka wp . na 

pieczywie mieszanym z 
ogórkiem  
Herbata  

Alergeny:1,3 

zupa Ziemniaczana z groszkiem 
Alergeny:3,1 

200  
Płatki kukurydziane na 
mleku (b/ml na mleku 

roślinnym) 
Chałka zdobna 

 Herbata miętowa 
Alergeny:1, 3 

II danie Potrawka indyjska z warzywami 
Ryż paraboliczny 

Alergeny:1,3, 

100 
100 

 

kompot Wiśniowy 200 

W
to

re
k 

 

 
Płatki owsiane na 
mleku z owocami 
(b/ml na mleku 

roślinnym) 
Siedmioraczka 

herbata owocowa  
Alergeny: 3,7 

zupa Krupnik ryżowy 
Alergeny:,9 

200  
Deser chia z owocami 

Wafle ryżowe 
Herbata zielona z 

miodem 
Alergeny: 1,3,7 

II danie Stek wp z cebulką 
Ziemniaki z koperkiem 

Surówka z marchewki i jabłka 
Alergeny:1,3, 

60 
100 
100 

kompot Truskawkowo- rabarbarowy 200 

Śr
o
d
a 

 

Bułka paluch z 
pasztetem masełkiem i 

ogórkiem kiszonym 
Kawa inka (b/ml na          
mleku roślinnym) 

         Alergeny: 1,3,7 

zupa Grochowa 
Alergeny: 1,9 

200  
Pesto pietruszkowe z 

makaronem i 
pomidorkami 
koktajlowymi 

Herbata                 
Alergeny: 1, ,3 

II danie Serniczki z musem śmietanowo 
owocowym 

Owoc 
Alergeny:7,1 

250 
 
 

kompot Porzeczkowy 200 

C
zw

ar
te

k 
 

 
Jogurt owocowy  

(b/ml koktajl 
owocowy) 

Rogal z kruszonką 
Herbata zielona z 

miodem 
Alergeny: 1,3,7 

zupa Kapuśniak mazurski 
Alergeny,1,9 

200 
 

 
Sałatka z  makaronem, 

warzywami i polędwicą. 
Pieczywo chrupkie 

Herbata  
Alergeny: 1, 3,7 

II danie Sznycel z kurczaka  
Kasza jęczmienna/ sos 

pieczarkowy 
Surówka carska 
Alergeny: 1,3, 

60 
100 
100 

kompot Jabłkowy z aronią 200 

P
ią
te
k 

 

 
Paprykarz domowy na 
pieczywie wiejskim z 

pomidorem 
Herbata  

Alergeny:1,7,3 

zupa Barszcz biały  
Alergeny: 1,9 

200  
Kopytka z warzywami 

Herbata owocowa 
Alergeny: 1,3,7 

II danie Jajko z sosie chrzanowym 
Ziemniaki z koperkiem 
Ogórek konserwowy 

Alergeny:3,4 

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  

 

 

 

 


