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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa 200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 30g 30g 30g

20g Sałata 5g 20g 30g 20g

Pomidor 30g Ogórek zielony 30g Pomidor 30g Papryka 20g Sałata 5g

Sałata 10g 20g Pomidor 20g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

OBIADY

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

280g 80g 1szt

130g
130g 80g

80g 80g Banan

PODWIECZOREK 150g 50g 150g

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

Waniliowa zupa mleczna z 
drobnym makaronem (1,3,7)

Herbata owocowa            
                 Środa 
popielcowa

Kawa inka na mleku (1,7)
Owsianka orzechowa z 
miodem na mleku (1,7,8)

Pieczywo jasne i razowe 
(1,11)

Pieczywo pszenno żytnie  
(1,11)

Pieczywo  jasne i 
orkiszowe (1,11)

Pieczywojasne i i graham 
(1,11)

Pieczywo jasne i razowe 
z dynią (1,11)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

Pasztet pieczony (1,6,10) Polędwica sopocka (1,6,9,10)
Pasta rybna z koperkiem 
(3,4)

Szynka wieprzowa gotowana 
(1,6,9,10)

Twarożek z szczypiorkiem 
(1,7)

Serek  z ogórkiem 
kiszonym, i koperkiem 
(7,10)

Serek żólty (7)
Pasta jajeczna z 
rzodkiewką(3)

Serek żólty (7)

Ogórek kiszony (10)

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

100g/ 
1szt

Zupa kalafiorowa z 
koperkiem, zabielana 
(1,7,9)

Zupa ogórkowa z ryżem i 
koperkiem zabielana 
(1,7,9,10)

Zupa meksykańska z natką 
pietruszki  zabielana 
(1,7,9)

Kapuśniak  z ziemniakami 
i kminkiem (1,9,10)

Zupa ziemniaczana z 
porem i cieciorką z 
natką pietruszki (1,9)

Chiński stir fry (Makaron 
pełnoziarnisty   z 
kurczakiem, cebulą, porą, 
groszkiem cukrowym, 
marchewką, minikukurydzą) 
(1,3) 

Filet drobiowy soute 
pieczony w sosie jogurtowym  
(1,7)

Pierogi leniwe pod owocwą 
pierzynką  ( wyrób własny) 
(1,3,7)

220g/ 
80g

Pulpeciki wieprzowe z 
indykiem w sosie 
koperkowo - pomidorowym 
(1,3,7)

80g/ 
50g

Czekoladowe naleśniki z 
twarożkiem o smaku 
pomarańczy (wyrób 
własny) (1,3,7)

Pure ziemniaczane z 
koperkiem (7)

Kasza bulgur z kaszą 
pęczak z pestkami dyni 
(1)

Sos cynamonowy (7)

Surówka z kapusty pekińskiej 
z rukolą z dipe, ziołowym

Surówka z marchewki, pora 
z groszkiem

1/2 
szt

Jogurt naturalny z 
orzechami (7,8)

1szt/ 
10g

Deser waniliowy z ananasem i 
wiórkiami kokosowymi (1,7,8)

Domowe ciasto z owocami 
(1,3,7)

Kaktajl  z owoców leśnych 
 na kefirze (wyrób 
własny)(7)

Pieczywo lekki żytnie+ 
dip warzywno serwowy 
(1,7)

3szt/ 
20g

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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