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 I śniadanie II śniadanie Zupa II danie Kolacja 

P
o
n
ie
d
zi
a
łe
k
 Płatki na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, wędlina, ser żółty, 

miód, ser Tartare (1 szt/os) 

pomidor, herbata 

1, 7 ⃰  

 

Owoc 
Kapuśniak z 

kiszonej 

kapusty  

Gulasz /kasza/warzywa 

1, 3, 7, 9 ⃰  
Weget.:Kotlet 

jajeczny/kasza/surówka 

Pieczywo mieszane, masło, sałata, 

sałatka jarzynowa, herbata, biała 

kiełbasa na ciepło, chrzan, pomidor 

1, 7, 9, 10 ⃰  

W
to

re
k
 

Płatki na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, twarożek ze 

szczypiorkiem i rzodkiewką, wędlina, 

papryka,   

1, 7 ⃰  

 

Owoc Koperkowa z 

ziemniakami  

Pierogi z mięsem/ surówka 

1, 3, 7, 9 ⃰   
Weget.: Gulasz  

warzywny/ziemniaki/surówka  

 

Pieczywo mieszane, masło, sałata, 

wędlina, warzywa z patelni na ciepło, 

ogórek świeży,  herbata 

1, 7, 9 ⃰  

Ś
ro
d
a
 Płatki na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, ser żółty, wędlina, 

ogórek świeży, herbata 

1, 7 ⃰  

 

Owoc Zacierkowa 

Kotlet schabowy 

/ziemniaki/surówka 

1, 3, 7, 9 ⃰    
Weget.: Naleśniki z serem 

Pieczywo mieszane, masło, ser 

kanapkowy, sałata, 

pasztet, ogórek kiszony, dżem, 

herbata 

1, 3, 7 ⃰  

C
zw

a
rt

ek
 Płatki na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, wędlina, jajo na 

twardo z majonezem, dżem, 

papryka, herbata 

1, 3, 7 ⃰     

 

 

Owoc 
Pomidorowa z 

makaronem  

Udko z pieca/ ziemniaki opiekane/ 

surówka 

1, 3, 7, 9 ⃰  
Weget.: Krokiety z kapusta i grzybami 

/surówka 

Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, 

zapiekanka z makaronu, kiełbasy, 

pieczarki z cebulką i warzyw na ciepło, 

sałata, pomidor, herbata 

1, 3, 7, 9 ⃰    

P
ią
te
k
 Płatki na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, ser żółty, wędlina, 

pomidor, herbata 

1, 7 ⃰   

 

Owoc Żur z kiełbaską 

Pieczeń w sosie /ryż/marchewka 

na ciepło 

1, 3, 7, 9 ⃰  
Weget.: Papryka faszerowana 

Drożdżówka z owocem i kruszonką / 

serek Danio waniliowy/ kefir  

1, 3, 7 ⃰  

 

⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach wg. załącznika 
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⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach: 
1. Zboża zawierające gluten 

2. Skorupiaki i produkty pochodne 

3. Jaja i produkty pochodne 

4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 

6. Soja i produkty pochodne 

7. Mleko i produkty pochodne 

8. Orzechy 

9. Seler i produkty pochodne 

10. Gorczyca i produkty pochodne 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 

12. Dwutlenek siarki 

13. Łubin 

14. Mięczaki 
 

 


