
 

• 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. 

 

Sporządziły: E. Dworak, M. Lach                                                                                                                                  Zatwierdził:…………………………………… 

 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

14.06.2021r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 35 g, szynka 

wieprzowa,  pomidor 

malinowy, szczypiorek, sałata 

zielona (gluten, mleko, 

sezam) kawa z mlekiem, 

herbata z cytryną 200 ml,  

302,00 kcal 
Przekąska: jabłko 

 

Zupa kalafiorowa z makaronem  300 

ml (mleko, seler, gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g, sznycelek drobiowo 

wieprzowy 60 g, surówka wiosenna 

50 g,  kompot z owoców bez pestek 

200 ml. 

396,00 kcal  

Jogurt waniliowy 125g, 

biszkopciki, woda 200 ml.  

(gluten, mleko) 

 

157,00 kcal 

 

Wtorek 

15.06.2021 r. 

Płatki kukurydziane z 

mlekiem 300 ml, chleb 

pszenno-żytni z masłem 35 g, 

pomidor malinowy, sałata 

rukola (gluten, mleko), 

herbata  20. ml, 

364,00 kcal 
Przekąska: maliny 

 

Barszcz biały z ziemniakami 300 ml. 

(mleko, seler, jaja, gluten) 

Makaron 120 g, pieczeń z wołowa 

100 g, sałatka z buraków i koperku 

60 g, kompot truskawkowy 200 ml 

415,00 kcal 

Twarożek truskawkowy 80 

g, chrupki kukurydziane 

(mleko) napój owocowy 

200 ml.  

236,00 kcal 

 

Środa 

16.06.2021 r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 35 g, ser biały z 

miodem 25 g, (gluten, 

mleko, sezam), kakao, 

herbata owocowa 200 ml, 

267,00 kcal 
Przekąska: marchewka 

Zupa pomidorowa z ryżem  300 ml 

(mleko, seler, gluten) 

Ziemniaki 120 g, pałka z kurczaka 

pieczona 100 g, mizeria 60 g kompot 

porzeczkowy 200 ml. 

467,30  kcal 

 

Bułka maślana z masłem 35 

g, świeży sok 

pomarańczowa kraina 

(jabłko, pomarańcza, seler 

naciowy) 200 ml(gluten, 

mleko, seler) 

 

214,00 kcal 

 

Czwartek 

17.06.2021 r. 

Chleb pszenno-żytni z 

masłem 35 g, kiełbasa 

krakowska podsuszana  20 g, 

papryka czer., szczypiorek, 

sałata rukola, (gluten, mleko, 

sezam), kakao, herbata 

owocowa 200 ml, 

302,00 kcal 
Przekąska: arbuz 

Zupa porowa z ziemniakami 300 ml 

(mleko, seler, gluten) 

Kasza kuskus 120 g, gulasz cielęcy  

100g, surówka z kalafiora 60 g, 

kompot porzeczkowy 200 ml. 

430,00 kcal 

   

 

Truskawki 100 g, weka z 

masłem 35 g (gluten, 

mleko)  woda 200ml 

174,00 

 

Piątek 

18.06.2021 r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 35 g, ser żółty 25 g, 

pomidor malinowy, 

szczypiorek, sałata rukola,  

(gluten, sezam, mleko), 

kawa z mlekiem, herbata 200 

ml  

363,00kcal 
Przekąska: kalarepka 

 Krem z dyni z grzankami 300 

ml.(mleko, seler, gluten, ryby) 

Ziemniaki 120 g, jajko sadzone 60 g, 

warzywa na parze 60 g,  kompot z 

owoców bez pestek 200ml, 

 

395,00 kcal 

Bułka z masłem 35 g, 

twarożek z rzodkiewką i 

szczypiorkiem 25 g (gluten, 

mleko) herbata z cytryną 

200 ml.  

 

209,00 kcal 

 

    


