
 

• 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 

24.10.2022r. 

Chleb pszenno-żytni  z 

masłem 40 g, szynka 

wieprzowa BOBROWNIK,  

papryka czerwona (mleko, 

gluten) arbuz, kawa z 

mlekiem, herbata  z cytryną  

200 ml, 

309,50 kcal 

Zupa pomidorowa z ryżem 300 ml. 

(mleko, seler, gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g, filet z kurczaka 

panierowany 60 g, surówka z selera z 

rodzynkami 50 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml. 

545,00 kcal 

Jabłkom w sosie 

waniliowym 220 g,  napój 

owocowy 200ml, 

woda.(mleko, gluten)  

254,00 kcal 

 

Wtorek 

25.10.2022 r. 

  Płatki owsiane na mleku 300 

ml., chleb SMAKOSZ z 

masłem 40 g, rzodkiewka, 

szczypiorek, szczypiorek, 

marchewka, (mleko, gluten)  

herbata z cytryną  200 ml. 

305,90 kcal 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 300 

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

Kasza bulgur 120 g, pulpety rybne w 

sosie pomidorowym 120 g, kompot 

porzeczkowy 200 ml 

439,00 kcal 

  

Mini hot dog z sałatą 

zieloną, pomidorem i 

ogórkiem  świeżym 100 g, 

bawarka 200 ml, woda 

(gluten, mleko, soja) 

 

339,00 kcal 

Środa 

26.10.2022 r. 

Chleb pszenno-żytni z 

masłem, pasta z kiełbasy bin 

ogórka kiszonego, 

szczypiorek, śliwka 

(mleko, gluten, soja) kawa z 

mlekiem, herbata z cytryną  

200 ml. 

359,00kcal 

 

Rosół drobiowy z kaszą manną 300 

ml (mleko, seler, gluten) 

Ziemniaki, kurczak w potrawce 120 

g, kompot wieloowocowy 200 ml. 

463,00 kcal 

 

Zapiekanka z sera żółtego  

pomidory koktajlowe 80 g, 

świeży sok 

ZACZAROWANY(jabłko, 

pomarańcza, jarmuż, 

pietruszka, cytryna), woda 

(gluten, mleko) 

 

267,00 kcal 

 

 

 

Czwartek 

27.10.2022 r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 40 g, twarożek z 

rzodkiewką (mleko, gluten) 

jabłko, herbata z cytryną 200 

ml. 

322,80 kcal 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym 

300 ml. (mlek, seler,  gluten) 

Makaron 120 g, gulasz 

wieprzowy100 g, surówka z papryki 

czerwonej 50 g,  kompot 

porzeczkowy 200 ml. 

451,00kcal 

Deser mleczny z musem 

truskawkowym 220g, napój 

owocowy 200 ml, woda. 

(mleko, gluten) 

 

234,00 kcal 

 

 

Piątek 

28.10.2022 r. 
Chleb pszenno-żytni z 

masłem 40 g, makrela w 

pomidorach, kiwi (mleko, 

gluten, ryby) herbata z 

cytryną 200 ml. 

320,00 kcal 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 300 

ml. (mlek, seler, jaja, gluten) 

Pierogi  z serem 220 g kompot 

truskawkowy 200 ml. 

553,00kcal 

Bułeczka maślana, banan, 

napój owocowy 200ml., 

woda.(mleko, gluten) 

 

293,00 kcal 

    



 

 

 

 


