
• 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      …………………………… 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
14.09.2019 r. 

Chleb z masłem 35g,  pasta z 
sera i pomidorów 25 g, 

szczypiorek,  kakao 200 ml 
jabłko 90 g (mleko,  gluten). 

300,00kcal 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym 
300 ml (gluten, seler, mleko, jaja) 
Łazanki z kapustą i kiełbasą 220g, 
kompot wieloowocowy 200 ml.  

554,00kcal 
 

Ryż z truskawkami 200 g, 
napój owocowy 200 ml, 
chrupki kukurydziane 

(mleko, gluten) 
 

239,00kcal 

Wtorek 
15.10.2019 r. 

Chleb z masłem,  szynka 
drobiowa 25 g, ogórek 
kiszony, szczypiorek, 

(mleko, gluten) 
gruszka, herbata z cytryną, 
kawa z mlekiem 200 ml. 

302,00kcal 

Krupnik z kaszy perłowej 
300 ml  

(gluten, seler, jaja, mleko) 
 Ziemniaki130 g, pieczeń rzymska 60 

g, surówka wiosenna ze 
słonecznikiem 50 g,  kompot 

wielowarzywny 200 ml.  
482,00 cal 

 

Ciasto jogurtowe z 
owocami 50 g, kakao 200 
ml, chrupki kukurydziane, 

(mleko, gluten) 
 

223,00kcal 

Środa 
16.10.2019 r. 

Płatki owsiane na mleku z 
żurawiną 300 ml, chleb z 

masłem 35 g,  rzodkiewka, 
szczypiorek, mix sałat, 
jabłko, (mleko, gluten) 

 herbata 200 ml. 
326,00kcal 

Zupa pomidorowa z makaronem 300 
ml. (gluten, seler, mleko) 

Kasza gryczana 120 g, gulasz z 
indyka 100 g, surówka z selera 60 g, 

kompot wieloowocowy 200 ml. 
 490,00 kcal 

Jabłko w sosie 
waniliowym 295 g, napój 
owocowy 200 ml, chrupki 

kukurydziane (mleko, 
gluten, jaja) 
235,00kcal 

Czwartek 
17.10.2019 r. 

Chleb z masłem 35 g, 
kiełbasa schabowa 25 g, 

pomidor, mix sałat, kakao, 
herbata 200 ml. 

marchewka,(mleko, gluten) 
304,00 kcal 

 

Zupa grochowa z ziemniakami 300 
ml. (gluten, seler) 

Spaghetti z sosem mięsno 
warzywnym 290 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml. 
 585,00 kcal 

Bułeczka drożdżowa  z 
masłem 50 g,  świeży sok 
marchewkowo jabłkowy 

200ml.chrupki 
kukurydziane (gluten) 

154,00 kcal 

 
Piątek 

18.10.2019 r. 
Chleb z masłem 35 g (gluten, 

mleko) pasta z jajek 25 g, 
pomidor, szczypiorek, sałata 

zielona, marchewka, 
 bawarka 
200 ml. 

 306,00 kcal 

Zupa kalafiorowa z makaronem     
300 ml 

(gluten, seler, mleko, jaja, ryby) 
Ziemniaki 130 g, sznycelek  z ryby, 
surówka z kapusty kiszonej 60 g,  
kompot wielowarzywny 200 ml. 

453,00 cal 
 

Bułka razowa z masłem, 
ser żółty, papryka 

czerwona 85g, bawarka 
200ml.chrupki 

kukurydziane (mleko, 
gluten, jaja, jaja) 

268,00 kcal 

    


