
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 1szt 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 70-80g 30g 30g

20g 20g 30g 1szt 20g

30g 20g 20g 5g 20g

20g 15g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g 130g 2szt
80g/  

50g
80g

130g
130g 80g 130g 130g

80g 1/2szt 80g 80g

150g 150g
1szt/ 

20g
150g

3szt/ 

30g

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO 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.

PODWIECZOREK

Koktajl truskawkowo 

bananowy  na bazie 

jogurtu naturalnego 

(wyrób własny) (7)

Deser waniliowy z 

ananasem i wiórkiami 

kokosowymi (1,7,8)

Bułka graham z masłem i 

pastą mięsno warzywną 

(1,3,7)

Budyń owocowy z musem 

truskawkowym (1,7)

Pieczywo lekkie z orkiszem 

i dynią z serekiem 

truskwkowym (1,7)

Surówka z białej kapusty, 

marchewki, kukurydzy, pora 

i koperku

Owoc sezonowy

Czekoladowe naleśniki z 

twarożkiem o smaku 

pomarańczy (wyrób 

własny) (1,3,7)

Roladki wieprzowe 

nadziewane ogórkiem, 

papryką i cebulą w sosie  

własnym (1.7)

Zupa szczawiowa z 

jajkiem i  koperkiem 

zabielana (1,3,7,9)

 Żurek domowy z białą 

kiełbaską i majerankiem 

zabielany (1,6,7,9)

Pierzynka owocowa (7)

Kasza jęczmienna z 

soczewićą i ziarnami dyni  

(1)

Młode ziemniaki z 

koperkiem

Krupnik z kasz mieszanych 

z natką pietruszki  (1,9)

 Filet rybny panierowany w 

ziarnach słonecznika 

(1,3,4)OBIAD

Colesław z białej i 

czerwonej kapusty
Banan Ćwikła

Młode ziemniaki z 

koperkiem

Ryż pełnoziarnisty z 

czarnuszką

Zupa pomidorowa z 

drobnym makaronem 

pełnoziarnistym z 

natką pieturzki  

zabielana (1,7,9)

Zupa kalafiorowa z  

koperkiem zabielana 

(1,7,9)

Bigos z kiszonej 

kapusty z soczewicą i 

dynią

Kurczak z indykiem w 

sosie smietanowym z 

marchewką paryską, 

zieloną fasolką 

szparagową, kukurydzą 

posypany kolędrą (1,7)

ŚNIADANIE

Herbata owocowa

Masło (7) Masło (7)

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Pomidor

Ketchup (1,10) Rzodkiewka

Ogórek   małosolny 

(10)
Ogórek zielony Papryka Sałata

Pasta jajeczna z 

pieczarkami i  kolędrą (3)

Schab wędzony 

(1,6,9,10)
Pomidor Ser żółty (7) Jajko gotowane (3) Ser żółty (7)

Kiełbaski wieprzowe 

(6,10)
Indyk pieczony (1,6,9,10)

Serek  z ogórkiem 

kiszonym, i koperkiem 

(7,10)

Szynka z indyka 

(1,6,9,10)

Masło (7)

Kasza manna na mleku z 

orzechami (1,7,8)

Bułka kajzerka(1)
Pieczywo  jasne i 

orkiszowe (1,11)

Pieczywo jasne i i graham 

(1,11)

Pieczywo jasne i razowe z 

dynią (1,11)

Zacierka  na mleku 

(1,3,7)
Herbata owocowa  Kakao na mleku (1,7)

Masło (7)Masło (7)
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