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Data 

Śniadanie I 

 

Śniadanie II 

Obiad 
Podwieczorek 

Zupa II Danie 

Poniedziałek 

25.05 

I śniadanie: pieczywo mieszane(1a,1b), masło 

(7), szynka drobiowa, pomidor, kawa inka(7) / 

herbata rumiankowa 

 

II śniadanie: jabłka 

Pomidorowa (7) z 

makaronem(1a,3) 

Pulpety w sosie 

beszamelowym(1a), ryż, 

surówka z młodej kapusty, 

kompot wieloowocowy 

Chałka drożdżowa (wypiek 

własny), masło czekoladowe, 

mleko(7)/ herbata z cytryną 

Składniki: 

chleb razowy, chleb żytni  (mąka razowa, mąka żytnia, 

woda, zakwas naturalny żytni, drożdże, sól), masło 

min.82% , filet drobiowy, przyprawy, kawa inka, mleko, 

woda, cukier 

wywar mięsno (kurczak) - 

warzywny (seler, por, marchew), 

koncentrat pomidorowy, śmietana, 

mąka pszenna, woda, jaja 

filet z kurczaka, cebula, olej, sól, 

pieprz, mąka pszenna, ser żółty, 

kapusta, cytryna, kompot – owoce 

mrożone 

mąka pszenna, mleko, drożdże,  
cukier, jaja, masło, kakao, cytryna, 

cukier 

Wtorek 

26.05 

I śniadanie: Bagietka (1) / chleb razowy, masło 

(7), twarożek śmietankowy, zupa mleczna, kasza 

manna, herbata malinowa 

 

II śniadanie: banan, jogurt naturalny       

Rosół z makaronem (1a) 

Filet z piersi kurczaka 

panierowany, ziemniaki  

z koperkiem, bukiet warzyw,   

kompot wiśniowy 

Pizza z szynką i żółtym serem 

(wyrób własny), herbata 

miętowa 

Składniki: 
bułka (mąka pszenna,mleko), mąka razowa, masło 

min.82%, twaróg, sól, pieprz, mleko, kasza manna, herbata 

rumiankowa, cukier 

wywar mięsno warzywny (kurczak),  

por, marchew, seler, sól, pieprz, 

mąka pszenna, jaja 

filet z kurczaka, mąka, bułka tarta, 

jaja, ziemniaki, koperek, bukiet 

warzyw (fasolka, kalafior, marchew, 

brokuły), sól, pieprz, kompot: 

wiśnia 

mąka pszenna, mleko, drożdże, ser 

żółty, szynka gotowana, herbata 

miętowa, woda, cukier  

Środa 

27.05 

I śniadanie: Bułka / chleb razowy, masło(7), ser 

żółty, ogórek świeży, kakao (7) / herbata z 

cytryną 

 

II śniadanie: jogurt naturalny z kulkami 

kukurydzianymi 

Barszcz czerwony (7)  

z ziemniakami i jajkiem(3) 

Pierogi z mięsem, surówka  

z kapusty pekińskiej,    

kompot wieloowocowy 

Chleb razowy, chleb żytni 

(a,1b), masło (7), polędwica 

sopocka, pomidor, bawarka,  

herbata miętowa/ kawa inka 

Składniki: 

 

 

 

mąka pszenna, razowa, masło min.82%, ser żółty, mleko, 

kakao naturalne, cytryna, cukier 

wywar mięsno warzywny (kurczak),  

marchew, seler, por, buraki, 

czosnek, ziemniaki, jajka, 

śmietana, przyprawy, sól, pieprz 

mąka pszenna, woda, sól, jajka, 

mięso drobiowe, cebula, sól, pieprz, 

kapusta pekińska, olej, cytryna,  

kompot (wiśnia, czerwona 

porzeczka, truskawki) 

mąka razowa, mąka żytnia, masło 

min.82%, schab wieprzowy, 

przyprawy, mleko, cukier 
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Czwartek 

28.05 

I śniadanie: Tosty (1a,1b) z serem żółtym(7), 

wędlina, pomidor, kawa mleczna (7) / herbata 

miętowa 

 

II śniadanie: pomarańcze 

Marchewkowa  

z makaronem (1a,3) 

Stek duszony z cebulką, 

ziemniaki z koperkiem, sałata 

ze śmietaną (7),     

kompot z czarnej porzeczki 

Bułka, masło, miód, mleko(7) 

/herbata malinowa 

Składniki: 
mąka razowa / mąka żytnia, ser żółty, wędlina, mleko,  

herbata miętowa, cukier 

wywar mięsno warzywny (kurczak),  

marchew, seler, por, pieprz, sól, 

śmietana, mąka, jaja 

szynka, cebula, sól, pieprz, sałata 

masłowa, śmietana, sól, pieprz, 

cytryna, kompot czarna porzeczka 

mąka pszenna, drożdże, sól, miód 

wielokwiatowy, cukier 

Piątek 

29.05 

I śniadanie: Pieczywo mieszane (1a,1b), masło 

(7), szynka gotowana, pomidor, kakao(7), herbata 

miętowa 

 

II śniadanie: jabłka       

Kapuśniak z kiszonej kapusty 

Kotlet mielony rybny (4), 

ziemniaki, surówka z 

buraczków, kompot wiśniowy 

Pączusie serowe (1a,3) 

(wypiek własny), herbata 

truskawkowa/ kawa inka 

Składniki: 
mąka razowa, mąka żytnia, masło min.82%, zakwas, sól, 

szynka wieprzowa, sól, pieprz, czosnek, pomidor, mleko, 

kakao ciemne, cukier 

wywar mięsno warzywny (kurczak),  

marchew, seler, por, kapusta 

kiszona, ziemniaki, pieprz, sól, 

natka pietruszki 

filet rybny, bułka tarta, cebula, 

sól, pieprz, olej, buraczki, cytryna, 

kompot: wiśnie 

 

mąka pszenna, jaja, cukier, 

twaróg, soda, olej, woda, cukier 

 

Lista alergenów: 

1 - Zboża zawierające gluten (a-pszenica, b-żyto, c-jęczmień, d-owies, e-orkisz)  8 - Orzechy (migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowce, brazylijskie, pistacje)  

2 - Skorupiaki          9 - Seler  

3 - Jaja           10 - Gorczyca  

4 - Ryby          11 - Nasiona sezamu 

5 - Orzeszki ziemne         12 - Łubin  

6 – Soja          13 - Mięczaki 

7 - Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)     14 – Dwutlenek siarki i siarczany 


