
 

ALERGENY 1.ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN,    2 SKORUPIAKI,    3.JAJA,     4.RYBY,     5.ORZECHY ZIEMNE,    6.SOJA,     7.MLEKO I PRZETWORY MLECZNE,        8.ORZECHY,        9.SELER,       10.GORCZYCA,      11.SEZAM,      

12.DWUTLENEK SIARKI,         13.ŁUBIN,       14.MIĘCZAKI                                                                

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 
Śniadanie 

Pieczywo własnego 

wypieku, optima omega, 

kiełbaski na ciepło, sałata 

masłowa, ketchup, herbata 

owocowa 

 

Pieczywo własnego wypieku, 

optima omega, z gotowaną 

piersią kurczaka i ogórkiem 

zielonym, kawa zbożowa 

 

Pieczywo własnego wypieku, 

optima omega, z pastą z 

brokuł i pomidorem, kiełki 

pora, herbata owocowa 

Pieczywo własnego 

wypieku, optima omega z  

papryką i ogórkiem 

zielonym, kakao na mleku 

 

Pieczywo własnego 

wypieku, optima omega, 

pasta  z wędzoną makrelą i 

suszonymi pomidorami, 

herbata owocowa  4 

Drugie 
śniadanie 

Płatki orkiszowe na mleku 

ryżowym na ciepło z 

suszonym bakaliami, 

herbata ziołowa 

 

Owoc Owoc owoc 

 

Owoce i warzywa do 

pochrupania (marchew, 

rzodkiewka, jabłko, 

pomidor koktajlowy) 

 

 
Obiad 

Zupa krem pieczarkowy z 

warzywami i grzankami 

naszej produkcji 

 

Filet drobiowy w cieście 

naleśnikowym, ziemniaki 

gotowane z koperkiem, 

duszona modra kapusta 

podana na ciepło, woda 

mineralna 

 

Zupa kalafiorowa z 

koperkiem i warzywami 

korzeniowymi 

 

Schab pieczony w ziołach w 

sosie greckim z cukinią, 

papryką i szpinakiem, ryż 

paraboliczny parowany, 

marchewka gotowana w 

plastrach, woda mineralna 

 

Zupa jarzynowa z kolorową 

fasolką szparagową, 

groszkiem i makaronem 

 

Frykadelka wieprzowa z 

szynki nadziewana ogórkiem 

kwaszonym, papryką w sosie 

pieczeniowym z musztardą, 

kasza jęczmienna z cebulką i 

majerankiem, surówka z 

buraczków z jabłkiem, woda 

mineralna 

 

Zupa owocowa z wiśni, 

śliwek, jabłek, truskawek i 

rabarbaru z makaronem 

 

Panierowane udko z 

kurczaka w płatkach 

owsianych i sezamie, 

ziemniaki gotowane z 

koperkiem, gotowana na 

słodko – kwaśno kapusta 

biała, woda mineralna 

 

Delikatna zupa gulaszowa 

z kurczakiem, papryką i 

ziemniakami 

 

Makaron Penne podany na 

ciepło z sosem mleczno – 

owocowym  (wiśnie, 

truskawki, jabłko) i 

płatkami owsianymi, woda 

mineralna 

 

 
Podwieczorek 

Owoc i chrupki 

kukurydziane 

Płatki owsiane na mleku 

ryżowym z bananem 

 

 

Galaretka brzoskwiniowa z 

owocami i chrupkami 

kukurydzianymi 

 

ciasto bezglutenowe 

 

Babka marmurkowa naszej 

produkcji -3 


