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DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

16.12.19 

Poniedziałek 

Płatki kukurydziane z mlekiem 

(200g), pieczywo (20g ), 

masło[3g], szynka z indyka(25g), 

ser żółty Gouda   (20g), pomidor 
świeży  (10g),  herbata  (200ml) 

Barszcz czerwony z makaronem (na 

wywarze wieprzowym) [300g] 
makaron z białym serem i 

masełkiem 200g, owoc: 

mandarynka,  kompot 

owocowy[200ml] 

 Jogurt owocowy- 
mlekowita 150g, 
paczuś mały 50g.   
herbata  200ml 

skład/alergeny 

 Mleko 3,2%, ser żółty(żywe 

kultury bakterii, barwnik annato, 

podpuszczka mlekowa) cytryna, 
wędlina z indyka 80%, 20% drób, 

ogórek świeży, masło. 

Mleko 2,0%, seler, mąka pszenna 
i żytnia, śmietana 18%, pietruszka, 

marchew, por, ser twarogowy 1,5%, 

makaron świderki 100% durum. 

 Mleko 3,2%,  seler, 
gorczyca, mąka 

pszenna, jajka kurze, 

drożdże,  

17.12.19 

Wtorek 

Pieczywo mieszane[40g], masło 
[3g], dżem owocowy[25g], 

pasztecik drobiowo-

wieprzowy[20g], ogórek świeży 
[20g] ,kawa zbożowa [200ml], 

Herbata 200ml. 

Zupa ogórkowa   (na wywarze 

wieprzowym) [300g], pałeczka z 
kurczaka pieczona [60g], ziemniaki 

gotowane [150g], surówka z 

kapusty pekińskiej z 

kukurydzą[100g], kompot 

wieloowocowy[200ml] 

Jogurt naturalny 
zmiksowany ze 

świeżymi bananami  

150ml, ciasteczko z 
serem1sz,  herbata 

owocowa 200ml  

skład/alergeny 

 Mleko 2,0%, seler, owoce 

truskawki, wiśnie, wędlina z 

kurczaka, kawa inka. 

Seler, mąka pszenna, jaja kurze, 

pietruszka, marchew, seler, 

śmietana 18%, ,udko z kurczaka, 

kapusta pekińska, olej rzepakowy 

Mąka pszenna, jajka 
kurze, margaryna, 
cytryna, olej 
rzepakowy, drożdże, 
mąka krupczatka, 
jogurt naturalny 6%. 

18.12.19 

Środa 

 Płatki czekoladowe 200ml 
polędwica drobiowa z kurczaka 

[20g ],masło [3g],Twarożek z 

warzywami   [20g], pomidor  
10g, herbata [200ml] 

Zupa kapuśniak z ziemniaczkami    

(na wywarze wieprzowo-
drobiowym) [300g], 

makaron[150g], kotlecik mielony z 

patelni 60g, ziemniaki gotowane 
150g, surówka z kapusty czerwonej 

100g,   kompot owocowy [200ml]  

Serek Monte 70g, 

wafle kukurydziane z 

dżemem 2szt,  herbata 

owocowa 200ml 

 

skład/alergeny 

 Mleko 2,0%, seler, mąka 
pszenna, szynka drobiowa, 

twarożek 3%, śmietana 18%. 

Seler, mąka pszenna, śmietana 

18%, kapusta kwaszona, marchew, 

łopatka z mielona, marchew 

świeża, masło śmietankowe 82%,  

ziemniaki, owoce mrożone. 

Mąka pszenna, jaja 

kurze, mleko 3,2%, 

jajka kurze, kakao, 

żywe kultury bakterii.. 

19.12.19 

   czwartek 

Pieczywo mieszane[40g], masło 
[3g], paróweczki cielęce na 

ciepło[30g], serek topiony[25g], 

ogórek świeży [10g], 
kakao[200ml].herbata 200ml 

Rosół z makaronem (wywar 

drobiowy)[300g], Spagetti 

Bologneze  [100g], makaron[150g] 

Owoc: jabłko, kompot 

owocowy[200ml] 

Budyń waniliowy z 
musem truskawkowym 

50ml, ciasteczko 

francuskie 2szt. 

 

skład/alergeny 
 Mleko3,2%, masło, serek 

topiony, kakao, kiełbaski cielęce. 

Seler, mąka pszenna, jajka, 

łopatka zmielona, bułka tarta, 
marchew, pietruszka, pieczarki, 

śmietana 18%, koncentrat 

pomidorowy, sól, cebula, olej 

rzepakowy. 

 Jogurt naturalny 3,5%, 

, miód, mąka pszenna, 

jabłka, mąka 
krupczatka, drożdże, 

jajka kurze. 

20.12.19 

Piątek 

 Płatki ryżowe z mlekiem 

słodzone miodem 200ml, 

Pieczywo mieszane[40g], 

masło[3g], Pasta jajeczna 
[30g],serek salami  [20g], 

Zupa pomidorowa z ryżem    (na 

wywarze wieprzowo-drobiowym) 

[300g], ziemniaki[150g], miruna 

smażona sote 60g, ziemniaki 
gotowane 150g, surówka z kapusty 

Makowiec (z własnej 
kuchni) 80g, owoc: 
mandarynka 1szt. 
herbata   200ml. 
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pomidor 10g, herbata[200ml] kwaszonej 100g,   kompot 

owocowy [200ml] 
Mak, mąka pszenna, 
drożdże, margaryna, 
proszek do pieczenia, 
miód. 

skład/alergeny 

 Mleko 3,2%, jajko kurze, 

powidła ze swojej kuchni, płatki 

ryżowe. 

Seler, mąka pszenna, jaja kurze, 

brokuły, pierogi, truskawki,  
Mąka pszenna,  
mleko, seler, gorczyca 

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 

Pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka 

słodka, przyprawy do ryb, cynamon, cukier waniliowy, sól o niskiej zawartości sodu. 

UWAGA: Zgodnie z informacjami od producentów, mogą one zawierać śladowe ilosci: 

Glutenu, mleka i produkty pochodne, jaja, soi, selera, gorczycy, orzeszki i orzechy. 

Może zawierać również: soję, nasiona sezamu, łubin i dwutlenek siarki. 

 


