
ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

PN
16.0
5.
202
2r.

Chleb pszenno żytni 50g 
Masło 5g
Papryka 40g 
Ser żółty 40g 
Herbata owocowa 200 ml 
*Wędlina drobiowa dodatkowo 
alergeny: zboża zawierające gluten, 
mleko i pochodne, sezam i pochodne, 
soja i pochodne 
309 kcal 

Zupa ziemniaczana 250 ml  
alergeny: seler, soja 
Makaron z serem i truskawkami  
250 g 
alergeny: gluten i pochodne, jaja, mleko i 
pochodne 
Kompot wieloowocowy  200ml
525 kcal

Banan 100g
Biszkopty 15 g  

alergeny: zboża 
zawierające gluten,  
mleko i pochodne, jaja

189 kcal

WT 
17.0
5.
202
2r

Bułka pszenna 50g 
Masło 5g
Ogórek 40 g 
Serek ziarnisty 40 g
Kakao na mleku 200ml 
*Szynka dodatkowo  
alergeny: zboża zawierające gluten, 
mleko i pochodne, sezam i pochodne, 
soja i pochodne 
 346 kcal 

Zupa koperkowa z ziemniakami 
250 ml 
alergeny: seler 

Ryż paraboliczny 150g 
Gulasz drobiowy 80 g 
Surówka z marchwi i jabłka 50 g  
alergeny: zboża zawierajace gluten 
514 kcal

Jabłko 100g 
Bułeczka maślana z 
kruszonką 50 g 

alergeny: zboża 
zawierające gluten,  
mleko i pochodne, jaja
228 kcal

ŚR 
18.0
5.
202
2r.

Chleb pszenno żytni 50g 
Masło 5g
Rzodkiewka 45g
Ser twarogowy półtłusty 40g 
Dżem truskawkowy niskosł.15g
Kawa inka z mlekiem 200ml
alergeny: zboża zawierające gluten, 
mleko i pochodne, sezam i pochodne
 368 kcal 

Zupa jarzynowa z fasolką 
szparagową 250ml 
alergeny: gluten, seler, mleko i pochodne

Ziemniaki 150g 
Buraczki zasmażane 50g  
Kotlet pożarski 70g 
alergeny: gluten, jaja, mleko 
Kompot wieloowocowy  200ml 
587 kcal

Kisiel z owocami 
150g
Chrupki 
kukurydziane 10g 

alergeny: -

159 kcal 

CZ
W 
19.0
5.
202
2r.

Paluch pszenny 50g 
Masło 5g
Ogórek 40 g
Parówki wieprzowe 60g
Ketchup 7g
Kakao 200 ml 
alergeny: zboża zawierające gluten, 
mleko i pochodne, sezam i pochodne, 
soja i pochodne 
354 kcal 

Rosół z zacierką 250ml 
alergeny: seler, gluten, jaja

Ryba pieczona  80 g 
Ziemniaki 150g 
Surówka z kapusty czerwonej 50g  
alergeny: gluten ,jaja, ryba 
Kompot wieloowoc.200ml 
542 kcal

Serek waniliowy 
(produkcja własna) 
150g
Mandarynka 60g 
alergeny: mleko i 
pochodne

199 kcal

PT 
20.0
5.20
22r.

Chleb pszenno żytni 50g 
Masło 5g
Pomidor 40 g
Jajko na twardo 25g 
Szynka 20g 
Kawa zbożowa na mleku 200ml
alergeny: zboża zawierające gluten, 
mleko i pochodne, sezam i pochodne, 
soja i pochodne, jaja 
340 kcal 

Zupa ogórkowa z ryżem 250ml 
alergeny: gorczyca, seler, mleko i 
pochodne
Naleśniki z serem i owocami 250g 
alergeny: mleko, zboża zawierające gluten, 
jaja
Kompot wieloowoc.200ml 
582 kcal

Muffinki bananowe 
(produkcja własna) 
70g

alergeny: zboża 
zawierające gluten,  jaja 
i pochodne
179 kcal



ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

PN 
23.0
5.20
22r.

Chleb pszenno żytni 50g 
Masło 5g
Papryka 40g 
Ser żółty 40 g 
Herbata owocowa 200 ml 
*polędwica dodatkowo
alergeny: zboża zawierające 
gluten, mleko i pochodne, sezam i 
pochodne, soja i pochodne 
335kcal 

Zalewajka z ziemniakami i 
kiełbasą 250ml 
alergeny: gluten, mleko, soja, seler 
Spaghetti z mięsem i pomidorami 
250g
alergeny: gluten, jaja 
Kompot wieloowocowy  200ml  
527 kcal

Jogurt owocowy 150
g (produkcja własna)

Wafle mini 15g 

alergeny: zboża 
zawierające gluten,  
mleko, soja
179 kcal

WT
24.0
5.20
22r.

Chleb pszenno żytni 50g 
Masło 5g
Pomidor 40 g 
Ser twarogowy półtłusty 40g 
Miód 10g 
Kawa zbożowa na mleku 200 
ml
alergeny: zboża zawierające 
gluten, mleko i pochodne, jaja i 
pochodne, sezam i pochodne, soja
i pochodne  299 kcal 

Barszcz ukraiński 250 ml 
alergeny: seler, mleko
Potrawka warzywna 90g 
Kasza pęczak 150g 
Ogórek kiszony 50g 
alergeny: gluten, gorczyca 
Kompot wieloowocowy  200ml 543
kcal 

Bułeczka z serem 50
g 

Mandarynka 60g 

alergeny: zboża 
zawierające gluten, 
mleko i pochodne, 
sezam i pochodne, jaja
197 kcal 

ŚR 
25.0
5.20
22r.

Bułka pszenna 50g 
Masło 5g
Ogórek 40g
Pasta jajeczna 30g  
Szynka drobiowa 20g 
Kawa zbożowa na mleku 200 
ml
alergeny: zboża zawierające 
gluten, mleko i pochodne, sezam i 
pochodne, jaja, soja i pochodne, 
gorczyca
384 kcal 

Zupa jarzynowa z ryżem 250 ml 
alergeny: mleko i pochodne, seler 
Kotlet pieczony z kurczaka 70g
Ziemniaki puree 150g
Surówka z marchwi i jabłka 50g
alergeny: gluten, jaja, mleko
Kompot wieloowoc.200ml
570 kcal 

Budyń kakaowy150g

Kiwi 60 g 

alergeny: zboża 
zawierające gluten, 
mleko i pochodne
213 kcal 

CZ
W 
26.0
5.20
22r.

Chleb pszenno żytni 30g 
Masło 3g
Rzodkiewki 40 g 
Schab pieczony 20 g 
Płatki kukurydziane z mlekiem 
(mleko 200ml, płatki 20g) 
Herbata owocowa 200 ml
alergeny: zboża zawierające 
gluten, mleko i pochodne, sezam i 
pochodne, soja i pochodne 
325kcal 

Pomidorowa z zacierką 250ml
alergeny: gluten, seler, jaja, mleko 
Paluszki rybne 70g (produkcja 
własna) 
Ziemniaki 150g
Kiszona kapusta 50g
alergeny: gluten, ryba,jaja 
Kompot wieloowoc. 200ml 
510 kcal 

Kanapka z serem 
żółtym i 
pomidorkami 100g 
 
alergeny: zboża 
zawierające gluten, 
mleko i pochodne
176 kcal 

PT 
27.0
5.20
22r.

Bułka pszenna 50g 
Masło 5g
Pomidor 40 g 
Pasta twarożkowa z jogurtem 
40 g 
Kakao na mleku 200 ml

Krupnik z kaszą jęczmienną 250ml
alergeny: gluten, seler, mleko
Pierogi z mięsem i kapustą 250g  
alergeny: gluten, gorczyca 

Kompot wieloowoc. 200 ml
561 kcal 

Ciasto 
marchewkowe 
(produkcja własna) 
70g 

Jabłko 100g 



*wędlina dodatkowo 
alergeny: zboża zawierające 
gluten, mleko i pochodne, sezam i 
pochodne, soja i pochodne 331 
kcal

alergeny: zboża 
zawierające gluten, 
jaja 224 kcal 


