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PONIEDZIAŁEK 10.02.2020. 
 
Śniadanie: Płatki kukurydziane na mleku, chleb pszenno-żytni (80g) masłemi  z serem żółtym (25g)i 
pomidorem (5g), herbata owocowa (200ml) (alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, gorczyca)  
Obiad: Barszczyk biały z ziemniakami (200ml) 
Gyros z kurczaka (100g), ryż(130g), surówka z kapusty pekińskiej (100g), kompot wieloowocowy 200ml 
(alergeny: gluten, seler, mleko i pochodne). 
Podwieczorek: Kisiel malinowy(150ml), biszkopty bezcukrowe (10g), pomarańcze (50g) herbata owocowa 
(alergeny:  mleko i pochodne). 

 

WTOREK 11.02.2020. 
 

Śniadanie: Owsianka na mleku(150ml/20g), chleb żytni z masłem (75g/10g), pastą z tuńczyka(25g), ogórek 
kiszony(10g), herbata z owoców leśnych (200ml) (alergeny: gluten, mleko i pochodne, ryba). 
Obiad: Zupa jarzynowa niezabielana z ziemniakami (250ml) 
Spaghetti z sosem bolońskim (200g/100g), jabłko(80g), kompot wieloowocowy (200ml) (alergeny: gluten, 
seler, mleko i pochodne). 
Podwieczorek: Domowe rożki z serem,  sok tłoczony jabłkowo-gruszkowy (200ml), (alergeny: gluten, 
mleko i pochodne, jajko). 
 

ŚRODA 12.02.2020. 
 

Śniadanie: Płatki żytnie na mleku(150ml/20g), chleb graham z masłem(75g/10g)i miodem(15ml), herbata 
owocowa (200ml), (alergeny: gluten, mleko i pochodne, jajko) 
Obiad: Rosół z makaronem (250ml) 
Filet z kurczaka z pieca w sosie śmietanowym (100g/20g), ziemniaki (130g), buraczki na zimno(100g), kompot 
wieloowocowy (200ml) (alergeny: gluten, seler, mleko i pochodne). 
Podwieczorek: Chleb mieszany(80g) z pastą warzywną (10g), polędwicą wieprzową (25g) i sałatą(10g), 
herbata owocowa (200ml), (alergeny: gluten, mleko i pochodne, gorczyca). 

 
CZWARTEK 13.02.2020. 

 

Śniadanie: Płatki orkiszowe na mleku ( 150ml/20g), chleb mieszany(75g/10g) jajecznica na maśle (40g), 
herbata owocowa (200ml), owoc(50g) alergeny: (gluten, mleko i pochodne,jaja). 
Obiad: Zupa grochowa z grzankami(250ml) 
Naleśniki z serem białym (200g), jabłko(80g) kompot wieloowocowy 200ml (alergeny: gluten, seler).  
Podwieczorek: Chleb pszenno-żytni z masłem (75g/10g), szynka drobiowa(25g), ogórek(20g), herbata z 
owoców leśnych (200ml) (alergeny: gluten, mleko i pochodne, gorczyca). 
 

PIĄTEK 14.02.2020. 
 

Śniadanie: Chleb owsiany (75g/10g) z serkiem fromage(25g), papryka(15g), herbata 200ml, (alergeny: 
gluten, mleko i pochodne). 
Obiad: Krupnik z kaszą pęczak(200ml), 
Ryba miruna w panierce (100g), ziemniaki (130g), surówka z kapusty kiszonej (100g), kompot wieloowocowy 
(200ml) (alergeny: gluten, seler, ryba, jaja, mleko i pochodne). 
Podwieczorek: Chałka drożdżowa z powidłem śliwkowym (100g/5g), kakao 200ml , owoc (50g)(alergeny: 
gluten, mleko i pochodne, jaja).  
 
 
Wyroby wędliniarskie mogą zawierać śladowe ilości glutenu, jaj, soji, orzechów, mleka, gorczycy, glutaminianu sodu i 
glutaminianu potasu. Przyprawy używane na kuchni to: sól, pieprz. papryka, lubczyk, kminek, ziele angielskie, liść 
laurowy, majeranek, zioła prowansalskie, oregano, bazylia, imbir, cynamon, jarzynka bez konserwantów i glutaminianu 
sodu. Produkty gotowe to: kakao ciemne, kawa zbożowa, dżem niskosłodzony, powidła śliwkowe, ketchup, koncentrat 
pomidorowy, passata pomidorowa. 


