
 

W nawiasach obok potrawy podajemy alergeny. 

 

 Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

23.10.2017 

poniedziałek 

Chleb razowy, chleb 

żytni (1), szynka  

z indyka, pomidor, 

masło (2) kakao (2), 

herbata z cytryną. 

 

Banan Zupa ogórkowa  

z ryżem (1), pierś  

z kurczaka w sosie 

koperkowym (1) 

kasza jaglana (1), 

surówka z kapusty 

pekińskiej, kompot 

wieloowocowy 

Bulka maślana 

(1 ) - wypiek 

promykowy, 

masło (2) 

czekoladowe, 

herbata 

rumiankowa 

24.10.2017 

wtorek 

Bagietka, chleb 

razowy (1) masło (2) 

serek Almette (4), 

papryka surowa, zupa 

mleczna (2) płatki 

owsiane (1), herbata  

z cytryną. 

Mandarynka Zupa pieczarkowa  

z makaronem (1), 

sznycel wieprzowy  

z ziemniakami, 

kalafior z masłem 

(2), kompot 

porzeczkowy 

Chleb razowy, 

chleb żytni (1), 

masło (2), pasta 

jajeczna (5)  

z koperkiem, 

ogórek świeży, 

papryka świeża, 

herbata miętowa 

25.10.2017 

środa 

Bułka, chleb razowy 

(1), masło (2), 

mielonka drobiowa, 

papryka świeża, 

pomidor, kakao (2) 

Sok poma- 

rańczowy 

Barszcz biały  

z jajkiem (1,5), 

pierogi z kapustą  

i mięsem 91,5), 

surówka z białej 

kapusty  

z marchewką  

i słonecznikiem, 

kompot 

wieloowocowy 

Chleb razowy, 

chleb żytni, 

masło, 

polędwica, 

ogórek kiszony, 

herbata  

z cytryną. 

26.10.2017 

czwartek 

Chleb razowy, chleb 

żytni (1), serek 

Almette (4)  

z czosnkiem, papryka 

surowa, mleko (2), 

Herbata z cytryną 

Jabłka Zupa selerowa  

z ryżem (3), stek 

drobiowy w sosie 

cebulowym (1), 

kasza pęczak, sałatka 

z buraczków, 

kompot 

wieloowocowy 

Zawijaniec 

drożdżowy 

(1,2,3) z szynką 

i serem żółtym - 

wypiek 

promykowy, 

herbata miętowa 

27.10.2017 

piątek 

Chleb razowy, chleb 

żytni (1), masło, 

polędwica z indyka, 

ogórek kiszony, 

herbata z cytryną  

Koktajl 

truskawkowy 

(2) - wyrób 

promykowy 

Barszcz czerwony  

z makaronem (3), 

filet z miruny (6), 

ziemniaki, surówka  

z kapusty kiszonej  

z pestkami, kompot 

wieloowocowy 

Rogaliki kruche 

z wiśniami ((1)- 

wypiek 

promykowy, 

herbata  

z cytryną 

 

 

Alergeny: 1. Zboża /pszenica, żyto, jęczmień, owies/2. Mleko, 3. Seler, 4. Gorczyca, 5. Jajko, 6. ryby 

Produkty używane przy przygotowywaniu posiłków dla dzieci uczulonych: mąka ziemniaczana 

bezglutenowa, mleko , kokosowe, ryżowe, sojowe, makaron razowy- bezglutenowy, posiłki bez jajka i 

śmietany 


