
Herbata owocowa 200ml
Waniliowa zupa mleczna z 

ryżem [1,7]
200ml Herbata owocowa 200ml Płatki jaglane na mleku [1,7] 200ml Herbata owocowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g
Pieczywo pszenno - żytnie  

(1,11)
50g Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g

Pieczywo jasne i i graham 

(1,11)
50g Bułka kajzerka(1,11) 1szt

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

Pasztet pieczony (1,6,9,10) 30g Kiełbasa żywiecka (1,6,9,10) 30g Kiełbaski wieprzowe (6,10) 70-80g Szynka drobiowa (1,6,9,10) 30g
Pasta z tuńczyka, jajka ze 

szczypiorkiem (3,4,10)
30g

Ser żółty (7) 20g Sałata 5g Serek ziołowy z marchewką (7) 20g
Pasta jajeczna z pieczarkami 

(3,10)
20g Ser żółty [7] 20g

Ogórek kiszony (10) 20g Papryka 25g Ogóek zielony 30g Rzodkiewka 10g Papryka 30g

Pomidor 20g Ketchup (1,10) 10g Pomidor 20g Sałata 5g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 

100g

Sok owocowo-warzywny 

(tłoczony)
150g Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g

Zupa krem paprykowo-dyniowy 

z ziarnami dyni i natką 

pietruszki zabielany (1,7,9)

250ml

DZIEŃ BURAKA

Barszcz ukraiński z fasolą i 

koperkiem zabielany (1,7,9)

250ml

Zupa ogórkowa z 

ziemniaczkami i koperkiem 

zabielana  (1,7,9,10)

250ml

Rosół z makaronem z mąki 

durum z lubczykiem i natką 

pietruszki (1,3,9)

250ml

Zupa pomidorowa z makaron 

zacierką zabielana z natką 

pietruszki [1,7,9]

250ml

Wieprzowina w sosie słodko-

kwaśnym (1)
130g

Nagetsy drobiowe obtoczne w 

ziarnach sezamu (wyrób 

własny) (1,3,11)

3szt

NOWOŚĆ

Klopsiki wieprzowe po 

bałkańsku (1,3)

130g
Paluszki rybne 

(1,2,3,4,6.9,10,14)
3szt.

Różowiutkie naleśniki z serem 

waniliowym (1,3,7)  (wyrób 

własny) 

2szt

Mix kasz (bulgur i gryczana) (1) 130g
Puree ziemniaczane z 

koperkiem [7]
130g

Ryż paraboliczny z czarnuszką 

(1)
130g

Puree ziemniaczane z 

koperkiem [7]
130g

Polewa  śmietanowa z 

kawałkami czekolady (7)
80g

Biała kapusta z marchewka i 

koperkiem z dodatkiem chrzanu 

[7]

80g

Surówka z kiszonej kapusty, 

marchewki,papryki, szczypiorku 

(10)

80g
Surówka z czerwonej 

kapusty,buraczka z jablkiem
80g

Surówka z białej rzodkwi z 

marchewką
80g Banan 1/2szt.

Surówka z selera z rodzynkami 

[9,12]
40g

PODWIECZOREK
Jogurt naturalny z musli z 

orzechami (wyrób własny) 

[1,7,8]

150g/ 

20g

Wafle kukurydziane  z serkiem 

owocowym (1,7)

3sz/ 

30g

Kasza manna z kurkumą i 

cynamonem posypana 

bakaliami [1,7,8]

150g
Dzień ciasta

Ciasto marchewkowe (1,3,7)
50g

Rogalik maślany z pastą 

brokułowo-jajeczną z prażonym 

słonecznikiem  [1,3]

1szt./ 

30g 

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.

ŚNIADANIE

OBIAD
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