
• 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, marchewka  

                 Około 14 15- orzechy nerkowca z żurawiną  

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

03.02.2020 r. 

Chleb z masłem 35 g, 

jajecznica 50 g, papryka 

czerwona, sałata roszpunka, 

szczypiorek, marchewka , 

kakao, herbata z cytryną 200 

ml. (mleko, gluten, jaja)  

453,24 kcal 

 

 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 300 

ml. (mleko, gluten, seler) 

Łazanki z kapustą i kiełbasą 220 g, 

kompot wieloowocowy 200 ml 

531,00 kcal 

 

Twarożek truskawkowy 80 

g,  wafelki kukurydziane, 

napój owocowy200 ml.  

(mleko, gluten) 

120,00 kcal  

 

 

Wtorek 

04.02.2020 r. 

Płatki owsiane na mleku z 

żurawiną 300 ml, chleb z 

masłem 35 g,  rzodkiewka, 

sałata roszpunka, 

szczypiorek, jabłko, herbata z 

cytryną 200 ml. (mleko, 

gluten, soja) 

              336,00 kcal  

Zupa neapolitanka z makaronem 300 

ml. (mleko, gluten, seler, ryba) 

Ziemniaki 120 g,  łosoś z pieca 60 g, 

surówka z pora z jabłkami i 

słonecznikiem 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml 

441,60 kcal 

 

Bułeczka maślana z 

miodem,  banan 110 g, 

kakao 200 ml. (mleko, 

gluten)  

436,00 kcal 

 

Środa 

05.02.2019 r. 

Chleb z masłem 35 g, szynka 

wieprzowa 25 g, pomidor 

koktajlowy, sałata rukola, 

szczypiorek, kalarepka, kawa 

z mlekiem, herbata z cytryną 

200 ml. (mleko, gluten, 

soja) 

304,24 kcal  

 

 

Zupa pomidorowa z ryżem 300 ml     

(mleko, gluten, seler) 

Kasza gryczana 120 g, zrazy 

drobiowo wieprzowe 84 g, surówka z 

czerwonej kapusty 60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml 

488,00 kcal 

Jabłko w sosie 

waniliowym 295 g,  

marchewka napój 

owocowy 200 ml.(mleko, 

gluten) 

 

277,00 kcal 

Czwartek 

06.02.2020 r. 

Chleb z masłem 35 g,  

twarożek z rzodkiewką 

szczypiorek 25 g, 

klementynka, herbata z 

cytryną 200 ml. (mleko, 

gluten,) 

 

280,00 kcal  

 

Rosół z makaronem 300 ml             

(mleko, seler, gluten, jaja)                               

 Ziemniaki 120 g, pręga wołowa w 

sosie chrzanowym  60 g, kompot 

wieloowocowy 200 ml  

453,80 kcal 

  Surówka z marchwi i 

mandarynek z żurawiną 60 

g, strucla z masłem, kawa 

z mlekiem 200 ml.  

(mleko, gluten, ) 

330,00 kcal  

 

 

Piątek 

07.02.2020 r. 

Chleb z masłem 35 g, jajko 

gotowane 50 g, pomidor 

koktajlowy, sałata zielona,  

kawa z mlekiem, jabłko,  

herbata z cytryną 200 ml. 

(mleko, gluten, jaja) 

309,24,00 kcal 

 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 300 

ml (mleko, seler , gluten, jaja) 

Pierogi z serem 220 g, klementynka, 

kompot wieloowocowy 200 ml. 

590,14,00 kcal 

 

Bułka ciemna z masłem, 

makrela w oleju, papryka 

czerwona, szczypiorek 85 

g,  kawa mlekiem 200 

ml.(mleko, gluten, ryby, 

soja, sezam) 

335,24 kcal  

 

    



 

 

 


