
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

40g 30g 70-80g 30g 40g

20g 20g 30g 30g 20g

30g 30g 20g 30g 20g

10g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g 80g 80g 280g 1szt

130g 130g 130g 1szt

80g 80g 40g

150g
1szt/ 

10g
150g 50g

150g/ 

8g

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 malinowo 

bananowy na bazie kefiru 

(7)

Bułka maślana z miodem 

posypana orzeszkami (1,7,8)

Malinowo - truskawkowy 

serek z miodem (wyrób 

własny)(7)

Ciasto serowe z 

kruszonką " wypiek 

domowy" (1,3,7)

Kisiel do picia + 

chrupki kukurydziane 

(1)

OBIADY

Barszcz biały z jajkiem i 

majerankiem zabielany 

(1,3,7,9)

Zupa z kolorowej 

fasolki szparagowe 

zryżem pełnoziarnistym 

i koperkiem zabielana     

Zupa ogórkowa z 

ziemniakami i koperkiem 

zabielana (1.7,9,10)

Ziemniaki z koperkiem Ziemniaki z koperkiem Jogur naturalny (7)

Surówka z włoskiej kapusty, 

marchewki,por  z dodatkiem 

pestek sloneczika i natki 

Buraczki na cieplo Marchewka

Krupnik z kaszy 

jaglanej z natką 

pietruszki (1,9)

Kotlecik schabowy 

panierowany w ziarnach 

słonecznikach (1,3)

Zupa ziemniaczana z 

natka pietruszki  (1.9)

Curry z dynią, soczewicą 

i paprką (1)

Ryż pełnoziarnisty (1)

Kotlecik mielony 

(łopatka) (1,3)

Między narodowy dzień 

szpinaku                                                           

Makaron pelnoziarnisty 

z  kurczakiem, 

szpinakiem w sosie 

Curry (1,3,7)

Naleśniki po rusku ( 

wyrób własny) (1,3,7)

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

ŚNIADANIE

Herbata owocowa
Cynamonowa owsianka z 

orzechami(1,7,8)
Herbata owocowa

Szynka 

wieprzowa(1,6,9,10)
kiełbasa szynkowa (1,6,9,10)

Parówki 93 %mięsa  

(6,10)

Indyk pieczony 

(1,6,9,10)

Pasta rybna koperkiem, 

kukurydzą i soczewicą 

(3,4)

Kakao na mleku (1,7)
Płatki ryżowe na mleku  

(1,7)

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Pieczywo pszenno żytnie  

(1,11)

Serek żólty (7) Rzodkiewka

Twarożek ze 

szczypiorkiem i żółta 

papryką(7)

Pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem  (3)
Serek żólty (7)

Masło (7)
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Pieczywo jasne i razowe 

z dynią (1,11)

Pieczywo  jasne i 

orkiszowe (1,11)

Pieczywo jasne i i 

graham (1,11)

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

Ketchup (1,10)

Pomidor Ogórek zielony Pomidor Ogórek zielony Ogórek kiszony (10)


