
• Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone alergeny lub śladowe ilości alergenów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011. Lista alergenów znajduje się na tablicy. 

• Szczegółowy opis wartości kalorycznych i wartości odżywczych wydawanych posiłków znajduje się do wglądu u szefa kuchni i intendenta. 

 

Sporządziły E. Dworak, M. Feliś-Paczkowska                                                                                                               Zatwierdził      …………………………… 

• Przekąski: około 10 00 -  w postaci  suszonych owoców  i warzywna: jabłko, banan, marchew  

                 Około 14 15- chrupki kukurydziane 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

17.02.2020 r. 

Chleb z masłem 35 g, 

kiełbasa szykowa 25 g, 

ogórek kiszony, sałata 

rukola, szczypiorek, 

klementynka, bawarka, 

herbata z cytryną 200 ml. 

(mleko, gluten, soja) 

302,24 kcal  

 

 

 

 

Zupa neapolitanka z makaronem  

300 ml. (mleko, gluten, seler, jaja) 

Ziemniaki 120 g, jajko sadzone 50 

g, fasolka szparagowa 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml 

473,00 kcal 

 

  Surówka z marchwi i 

jabłka 60 g, weka z 

masłem 35 g, bawarka 200 

ml  (mleko, gluten ) 

215,43 kcal  

 

 

Wtorek 

18.02.2020 r. 

Płatki owsiane na mleku z 

żurawiną 300 ml, chleb z 

masłem 35 g,  rzodkiewka, 

szpinak św., herbata z 

cytryną 200 ml. (mleko, 

gluten, soja) 

              317,00 kcal  

 Krem z brokułowy z groszkiem 

ptysiowym 300 ml. (mleko, gluten, 

jaja, seler) 

Spaghetti z sosem mięsno 

warzywnym 220 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml 

523,00 kcal 

 

Piątuś truskawkowy jogurt 

kremowy 125 g,  wafelki 

ryżowe. (mleko, gluten) 

 

197,25 kcal 

Środa 

19.02.2019 r. 

Chleb z masłem 35 g, pasta 

z sera białego i ryby 25 g, 

pomidor, sałata rukola,  

kawa z mlekiem, herbata z 

cytryną 200 ml. (mleko, 

gluten, ryby) 

281,00 kcal 

 

 

Barszcz biały z ziemniakami 300 ml     

(mleko, gluten, seler) 

Kasza kuskus 120 g, gulasz 

drobiowy 60 g, surówka z kapusty 

czerwonej 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml 

459,90 kcal 

Bułka razowa z masłem, 

pasta z czerwonej 

soczewicy,  

sałata zielona 54 g, 

bawarka 200 ml  (mleko, 

gluten ) 

201,00 kcal 

Czwartek 

20.02.2020 r. 

Chleb z masłem 35 g, ser 

żółty 25 g,  rzodkiewka, 

szczypiorek 25 g, kawa z 

mlekiem, herbata z cytryną 

200 ml. (mleko, gluten,) 

 

331,00 kcal  

 

Zupa jarzynowa z kaszą manną 300 

ml (mleko, seler, gluten, jaja)                               

 Makaron 120 g, pulpety z drobiowo 

wieprzowe 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml  

436,00 kcal 

Ryż z truskawkami 220 g 

herbata z miodem i 

cytryną 200 ml.  ( gluten, 

mleko) 

 

234,00 kcal  

 

 

Piątek 

21.02.2020 r. 
Chleb razowy z masłem, ser 

biały z miodem 85 g, 

marchewka, herbata z 

cytryną 200 ml.(mleko, 

gluten, sezam) 

263,30 kcal  

 

Zupa ogórkowa z ryżem 300 ml 

(mleko, seler , gluten, jaja, ryba) 

Ziemniaki 120g, ryba miruna 60 g, 

w sosie warzywnym 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml. 

 

345,00 kcal 

 

  Jabłko w sosie 

waniliowym  295 g, napój 

owocowy 200 ml. (mleko, 

gluten ) 

272,00 kcal  

 

    



 

 

 


