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Kompot wieloowocowy(200ml)
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Sok jabłkowy i woda źródlana (200 ml)
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Banan 1 szt.

 Kompot śliwkowo-jabłkowy  (200 ml)
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Śliwki ok. 80g

Herbata owocowa (200 ml)  Sok pomarańczowy, lub woda źródlana ( 200ml)
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Jabłko 1 szt.
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          ŚNIADANIE                                              
  20-25% energii

II ŚNIADANIE 10- 15 % 
energii

OBIAD
30-35 % energii

 Pieczywo pszenne(50g), 
masło (mleko) (5g), wędlina(20g), papryka(10g), 

ogórek (10g), szczypiorek(5g)
Pomarańcza 1/2 szt.                

                         

Zupa serowa z ziemniakami (mleko, seler) (250 ml)

Filet drobiowy(60g) z  ryżem żółtym(130g), surówka z 
kapusty pekińskiej z serem feta(mleko) i z 

kukurydzą(60g)

Herbata z cytryną (200 ml), 

 Ser biały (mleko)(20g), ogórek(10g), 
rzodkiewka(10g) i szczypiorek(5g), bułeczki 
śniadaniowe(gluten pszenny)(50g) z masłem 

(mleko) (5g) 

Bułka wianek (gluten 
pszenny, mleko, jaja)(ok. 

50g) 

Zupa pieczarkowa z makaronem (seler, gluten pszenny, 
jaja, mleko) (250 ml), 

Gryczotto z indykiem i z mleczkiem kokosowym(190g), 
surówka z marchewki i jabłka(60g)

 Herbata malinowa (200ml)

Pieczywo pszenno-żytnie na zakwasie (50g) z 
masłem (mleko)(5g), 1/2 jajka, dip 

pomidorowy(10g), papryka(10g), szczypiorek(5g)

Zupa fasolowa z grzanką ( gluten, seler) (250 ml), 

Makaron rurki pełne ziarno (gluten, jaja)(150g) z 
gulaszem wieprzowym(50g), surówka z ogórka 

kiszonego (50g) 

Herbata  z mlekiem(200 ml),

Owsianka na mleku (gluten, mleko)
(250ml)

Chleb żytni (50g) z masłem ( mleko)( 5g) , pasta 
drobiowa - wyrób własny(mleko)(20g), ogórek 

kiszony(10g), szczypiorek(5g)

Zupa kalafiorowa z ziemniakami (seler)(250 ml)

Pampuchy z serem z sosem brzoskwiniowo jogurtowym 
z mango(gluten pszenny, jaja, mleko)(2 szt.), gryzak z 

marchewki(10g)

Ser żółty(mleko)(20g), pieczywo mieszane(mąka 
pszenna, orkiszowa i żytnia) (50g) z masłem 

(mleko) (5g), papryka(10g), pomidor(10g), 
szczypiorek(5g) 

Zupa krem z cebuli i białych warzyw z prażonym 
słonecznikiem( seler) (250 ml)

Kotlet z dorsza w płatkach kukurydzianych (jaja, ryba) 
(70g), ziemniaczki pieczone(150g), surówka 

colesław(mleko)(60g)
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Kompot jabłkowy (200 ml)

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.
Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek.

Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

 Mleko truskawkowe(mleko)(200ml)
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Nektaryna 1 szt.

Mus Brownie (100g)

PODWIECZOREK
15 % energii

Jogurt naturalny z wiśniami(mleko)
(125ml)

Chlebek chrupki z twarożkiem z 
mielonymi orzechami (mleko, orzechy) 

2 kromeczki 

Rogalik z miodem (gluten pszenny, jaja, 
orzechy)(60g)



Rogalik z miodem (gluten pszenny, jaja, 
orzechy)(60g)
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