
 

• 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. 

• Dzieci między posiłkami dostają wodę niegazowaną. 

 

Sporządzili: E. Dworak, M. Kruk                                                                                                                                Zatwierdził:…………………………………… 

 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

19.09.2022r. 

Chleb pszenno-żytni z 

masłem, pasta z jajek, 

papryka czerwona, 

marchewka 

(mleko, gluten, jaja)  herbata 

z cytryną  200 ml, 

305,72 kcal 
 

Rosół z makaronem 300 ml. (mleko, 

seler, gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g, rosołowe z 

jarzynami  60 g, warzywa na parze 60 

g,  kompot porzeczkowy 200 ml. 

426,00 kcal 

Bułeczka maślana z 

miodem 80 g, gruszka, 

kakao 200ml, woda.(mleko, 

gluten)  

253,00 kcal 

 

Wtorek 

20.09.2022 r. 

 Płatki owsiane na mleku z 

żurawiną 300 ml., chleb 

SMAKOSZ z masłem 40 g, 

rzodkiewka, szczypiorek, 

nektarynka, (mleko, gluten) 

herbata z cytryną  200 ml. 

366,00 kcal 

Krupnik z kaszy perłowej 300 ml. 

(mleko, seler, gluten)  

Ziemniaki 120 g, pieczeń z indyka w 

sosie własnym 100 g, kapusta kiszona 

zasmażana 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml 

469,00 kcal 

  

Makaron z jabłkami 220 g, 

napój owocowy 200 ml, 

woda (gluten, jaja) 

 

325,00 kcal 

Środa 

21.09.2022 r. 

Chleb pszenno-żytni  z 

masłem 40 g, twarożek z 

rzodkiewką i ogórkiem 

świeżym 25 g,  szczypiorek, 

(mleko, gluten) jabłko,  kawa 

z mlekiem, herbata z cytryną  

200 ml, 

304,50 kcal 

 

Zupa koperkowa z zacierką 300 ml 

(mleko, seler, gluten) 

Ziemniaki 120 g, pieczeń rzymska 60 

g, ćwikła z chrzanem 50 g, kompot 

porzeczkowy 200 ml. 

483,00 kcal 

 

Bułka z masłem, kiełbasa 

żywiecka, papryka 

czerwona 80 g, bawarka 

200 ml(mleko, gluten, 

soja)  

 

302,00 kcal 

 

 

 

Czwartek 

22.09.2022 r. 

Chleb płatek z masłem 40 g, 

ser żółty 25 g, pomidor 

malinowy, szczypiorek, 

śliwka (mleko, gluten) 

kakao, herbata z cytryną 200 

ml. 

370,80 kcal 

Krem z groszku zielonego z 

grzankami 300 ml. (mlek, seler, jaja, 

gluten) 

Kasza bulgur 120 g, gulasz 

wieprzowy 100 g, surówka z selera z 

żurawiną i orzechem włoskim 60 g, 

kompot truskawkowy 200 ml. 

510,00kcal 

Świeży sok :Niezłe ziółko” 

(jabłko, ananas, ogórek, 

mięta) 200 ml, chałka z 

masłem 40 g, woda.(mleko, 

gluten) 

 

204,00 kcal 

 

 

Piątek 

23.09.2022 r. 
Chleb płatek z masłem 40 g, 

makrela wędzona 25 g,  

(mleko, gluten, ryby) 

marchewka,  herbata z 

cytryną 200 ml. 

354,00 kcal 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 300 

ml. (mlek, seler, jaja, gluten) 

Makaron z serem 220 g, mandarynka, 

kompot truskawkowy 200 ml 

466,22 kcal 

Sałatka jarzynowa z jajkiem 

80 g, weka z masłem 40 g, 

napój owocowy 200 ml, 

woda. 

373,00 kcal 

    



 

 

 

 


