
Herbata owocowa 200ml
Kasza manna z trawą cytrynową 

(1,7)
200ml WOLNE

Płatki owsiane na mleku z wiórkami 

kokosowymi (1,7,8)
200ml Kawa inka na mleku  (1,7) 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo  jasne i orkiszowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g
Pieczywo jasne i razowe z dynią 

(1,11)
50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Szynka gotowana (1,6,9,10) 30g Kiełbasa krakowska (1,6,9,10) 30g Indyk pieczony (1,6,9,10) 30g Jajko w sosie majonezowym [3,10] 30g

Serek śmietankowy z ziołami i 

rzodkiewką (7)
20g Pomidor 30g Papryka 20g Ser żółty (7) 20g

Ogórek zielony 30g Sałata 5g Roszponka 5g Pomidor 30g

Rzodkiewka 5g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 

100g
Kalarepa w słupkach 100g Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g

Żurek z ziemniaczkami i kiełbaską 

[1,7,9]
250ml

Domowy rosołek z makaronem z 

mąki durum z lubczykiem (1,3,9)
250ml

Delikatna zupa grochowa z 

ziemniaczkami [1,9]
250ml

Zupa z kalafiorowa z makaronem z 

mąki durum z koperkiem zabielana  

(1,7,9)

250ml

Indyk w sosie z kolorowywmi 

warzywami(1)
130g Pieczone udko  z kurczaka 80g

Ryż paraboliczny z jabłkiem                              

i cynamonem (1)
280g Filet rybny panierowany [1,3,4] 80g

Ryż z kurkumą (1) 130g
Puree ziemniaczane z koperkiem 

[7]
130g Polewa jogurtowo-waniliowa (7) 80g

Puree ziemniaczane z koperkiem 

[7]
130g

Surówka z pora z dodatkiem 

marchewki, jabłka i natki pietruszki
80g

Marchewka na ciepło w śmietanie 

[7]
80g

Surówka z czerwonej kapusty z 

jabłkiem [7]
80g

Surówka z ogórka kiszonego, 

papryki i cebulki z natką pietruszki 

[10]

80g

PODWIECZOREK
Wafle kukurydziane [1] + koktajl 

jogurtowo-brzoskwiniowy z 

migdałami (7,8)

2szt./ 

150g

Budyń waniliowy w musem 

truskawkowym + paluch 

kukurydziany [1,3,7]

150g/2

0g

Pieczywo lekkie z orkiszem i dynią z 

masłem orzechowym i bananem 

[1,8]

3szt./3

0g/ 

1/2szt.

Bułka maślana z miodem  (1,7)
1szt/10

g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu 

o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty 

pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.
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