
Data Posiłek Menu Składniki

Poniedziałek 

22 Maj 
2023

Śniadanie
Kanapka z szynką i ogórkiem 100g

Herbata 200ml 

Pieczywo pszenne (gluten)- mąka pszenna 55,7 %, woda, zakwas pszenny, podmłoda pszenna,
olej rzepakowy, drożdże, ziarna zbóż, przyprawy, masło 82%( mleko), szynka drobiowa, 
ogórek zielony 

Napar z herbaty 

Obiad
Zupa:

 Zupa warzywna 250ml 

II danie: 
Kaszotto z kurczakiem i warzywami 250g

Kompot wieloowocowy 200ml 
 

Wywar mięsno-warzywny, marchew, pietruszka, por, ziemniaki, kalafior, natka pietruszki, 
śmietana 18% (mleko), ziele angielskie, liść laurowy
Kasza jęczmienna pęczak (gluten), mięso z piersi kurczaka, cebula, marchew, papryka, wywar
warzywny, natka pietruszki, lubczyk, pieprz ziołowy, olej rzepakowy 

Mieszanka owoców, woda, cukier

Podwieczorek
Kaszka manna z owocami

Mleko, kasza manna (gluten), owoce

 

Temperatura przechowywania 5-10 C w bezwonnym miejscu Alergeny zaznaczone są pogrubioną czcionką

W przygotowaniu diet dla dzieci z nietolerancją laktozy lub mleka krowiego używamy napoju owsianego lub napoju sojowego. 
W przygotowaniu diet dla dzieci z alergią na soję używamy napoju owsianego.  
Wywar  warzywny i warzywno – mięsny nie zawierają selera. 
Przygotowane potrawy nie zawierają orzechów, komosy ryżowej i słonecznika, soi
W dietach bezmięsnych do przygotowania zup  używamy wywaru warzywnego  (dotyczy także diet  bez wołowiny) 



Data Posiłek Menu Składniki

Wtorek

23 Maj 
2023

Śniadanie Kanapka z pasztetem 100g

Herbata z cytryną 200ml 

Pieczywo razowe (gluten) rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (61%), woda, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, mąka pszenna (gluten), sól, błonnik owsiany, drożdże, masło 82% 
(mleko), mięso drobiowe, bułka pszenna (gluten), marchew, pietruszka, olej rzepakowy, 
ogórek kiszony

Napar z herbaty, cytryna 

Obiad
Zupa:

Ryżowa 250ml

II danie: 
Makaron z sosem pomidorowym i

warzywami 300g 

Kompot wieloowocowy 200ml 

Wywar mięsno-warzywny, marchew, por, pietruszka, ryż biały, natka pietruszki, liść laurowy, 
ziele angielskie, lubczyk, śmietana 18% (mleko) 
Makaron razowy (gluten, jaja), przecier z pomidorów, wywar warzywny, cebula, czosnek, 
marchew, cukinia, groszek zielony, bazylia, oregano, olej rzepakowy 

Mieszanka owoców, woda, cukier

Podwieczorek
Galaretka z owocami 200ml  

Owoce, woda, żelatyna

Temperatura przechowywania 5-10 C w bezwonnym miejscu Alergeny zaznaczone są pogrubioną czcionką

W przygotowaniu diet dla dzieci z nietolerancją laktozy lub mleka krowiego używamy napoju owsianego lub napoju sojowego. 
W przygotowaniu diet dla dzieci z alergią na soję używamy napoju owsianego.  
Wywar  warzywny i warzywno – mięsny nie zawierają selera. 
Przygotowane potrawy nie zawierają orzechów, komosy ryżowej i słonecznika, soi
W dietach bezmięsnych do przygotowania zup  używamy wywaru warzywnego  (dotyczy także diet  bez wołowiny).



Data Posiłek Menu Składniki

Środa

24 Maj 
2023

Śniadanie
Kanapka z pastą mięsną 100g

Herbata owocowa 200ml 

Pieczywo pszenne (gluten) - mąka pszenna 55,7 %, woda, zakwas pszenny, podmłoda 
pszenna, olej rzepakowy, drożdże, ziarna zbóż, przyprawy, masło 82%( mleko), mięso 
drobiowe, szynka wieprzowa, marchew, pietruszka, pomidor, natka pietruszki, 

Napar z herbaty owocowej 

Obiad
Zupa:

Koperkowa 250 ml

II danie: 
Pyzy z mięsem z sosem i surówką 250g

Kompot 200ml 

Wywar mięsno- warzywny, marchew, pietruszka, por, ziemniaki, koperek, mleko, ziele 
angielskie, liść laurowy 
Ziemniaki, mąka ziemniaczana, jaja, woda, mięso z szynki wieprzowej, cebula, natka 
pietruszki, wywar warzywny, przecier pomidorowy, mąka pszenna (gluten), masło (82%), 
śmietana 18% (mleko), kapusta pekińska, papryka, ogórek, olej rzepakowy, sok z cytryny, 
koperek 

Mieszanka owocowa, woda, cukier 

Podwieczorek Owoc 1szt
Owoce sezonowe 

Temperatura przechowywania 5-10 C w bezwonnym miejscu Alergeny zaznaczone są pogrubioną czcionką

W przygotowaniu diet dla dzieci z nietolerancją laktozy lub mleka krowiego używamy napoju owsianego lub napoju sojowego. 
W przygotowaniu diet dla dzieci z alergią na soję używamy napoju owsianego.  
Wywar  warzywny i warzywno – mięsny nie zawierają selera. 
Przygotowane potrawy nie zawierają orzechów, komosy ryżowej i słonecznika, soi
W dietach bezmięsnych do przygotowania zup  używamy wywaru warzywnego  (dotyczy także diet  bez wołowiny) .



Data Posiłek Menu Składniki

Czwartek 
25 Maj  

 2023

Śniadanie
Kanapka z twarożkiem 70g

 
Kawa Inka 200ml

Pieczywo razowe (gluten) rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (61%), woda, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, mąka pszenna (gluten), sól, błonnik owsiany, drożdże, masło 82% 
(mleko), ser twarogowy półtłusty (mleko), pomidor, szczypiorek

Mleko, kawa zbożowa 

Obiad

Zupa:
Krupnik  250 ml

II danie: 
Roladka drobiowa z ziemniakami i

buraczkami 300g 

Kompot wieloowocowy 200ml 

Wywar mięsno-warzywny, marchew, pietruszka, por, kasza jęczmienna (gluten), masło 82% 
(mleko), koperek, natka pietruszki, liść laurowy, ziele angielskie 
Filet z piersi kurczaka, czosnek, szpinak, cebula, olej rzepakowy, natka pietruszki, lubczyk, 
ziemniaki, buraki, sok z cytryny, pieprz ziołowy, sól, papryka słodka 

Mieszanka owoców, woda, cukier

Podwieczorek
Sok wyciskany 200ml 

Wafel ryżowy 10g 
Marchew, jabłko, cytryna
Ryż 

Temperatura przechowywania 5-10 C w bezwonnym miejscu Alergeny zaznaczone są pogrubioną czcionką

W przygotowaniu diet dla dzieci z nietolerancją laktozy lub mleka krowiego używamy napoju owsianego lub napoju sojowego. 
W przygotowaniu diet dla dzieci z alergią na soję używamy napoju owsianego.  
Wywar  warzywny i warzywno – mięsny nie zawierają selera. 
Przygotowane potrawy nie zawierają orzechów, komosy ryżowej i słonecznika, soi
W dietach bezmięsnych do przygotowania zup  używamy wywaru warzywnego  (dotyczy także diet  bez wołowiny).



Data Posiłek Menu Składniki

Piątek 
26 Maj 

 2023

Śniadanie
Kanapka z dżemem 70g

 
Zupa mleczna 200ml 

Pieczywo razowe (gluten) rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (61%), woda, ekstrakt 
słodu jęczmiennego, mąka pszenna (gluten), sól, błonnik owsiany, drożdże, masło 82% 
(mleko), dżem niskosłodzony

Mleko, płatki owsiane (gluten)

Obiad

Zupa:
Pomidorowa z makaronem 250 ml

II danie: 
Kotleciki rybno-warzywne z ziemniakami

i marchewką na gęsto 300g 

Kompot wieloowocowy 200ml 

Wywar warzywny, marchew, pietruszka, por, przecier z pomidorów, makaron pszenny 
(gluten), śmietana 18 % (mleko), natka pietruszki, ziele angielskie, liść laurowy
Filet z mintaja (ryba), jaja, cebula, marchew, brokuł, kasza manna (gluten), pietruszka natka, 
olej rzepakowy, ziemniaki, marchew, masło 82% (mleko), mąka pszenna (gluten), sól, pieprz, 
lubczyk 

Mieszanka owocowa, woda, cukier

Podwieczorek Ryż z jabłkiem 100g 
Ryż biały, mleko, jabłko, cynamon 

Temperatura przechowywania 5-10 C w bezwonnym miejscu Alergeny zaznaczone są pogrubioną czcionką


