
                                                                                                                  

I śniadanie II śniadanie Zupa II danie Kolacja

1,3,6,7,9,10,11 * 1,3,6,7,9* 1,3,4,6,7,9,10,11*

1,3,6,7,9,10,11* 1,3,6,7,9* 1,3,6,7,9,10,11*

1,3,6,7,9,10,11*

1,3,4,6,7,9,10,11* 1,3,6,7,9* 1,3,6,7,9,10,11*

1,3,6,7,9,10,11* 1,3,4,6,7,9 1,3,7
Jadłospis może ulegać drobnym zmianom z przyczyn od nas niezależnych. Za zmiany przepraszamy.

⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach wg. załącznika

1,3,4,6,7,9,10,11*

Kotlet sojowy, kasza bulgur, ogórek 
małosolny/ ogórek konserwowy, 

kompot.

Parówki sojowe, ketchup,sos czosnkowy, 
musztarda, ser mozzarella  z pomidorami w 

sosie winegret, herbata z cytryną

Musli owocowe na mleku, pieczywo mieszane, 
masło, sałata, pastet z kaszy jaglanej/ humus 

mix , ser zółty, pomidor, ogórek, papryka, 
dżem, miód, kakao, herbata z cytryną

Kiwi Grochowa na maśle
Ryba smażona, makaron, bukiet 

warzyw, kompot
Drożdżówka z budyniem, jogurt owocowy

Kluski leniwe z bułką tartą, marchew z 
jabłkiem, kompot.

Ryba po grecku, pieczywo mieszane, sałata, 
masło, pasztet warzywny/humus mix, serek 

almette, pomidor,ogórek św., papryka,  
herbata z cytryną

 Kakao na mleku, tosty, pieczywo mieszane, 
masło, sałata, pasztet warzywny z żurawiną/ 

humus mix, ser żółty/ serek tostowy 
hochland pl./serek kiri, ogórek, pomidor, 
papryka, dżem, miód, krem czekoladowy 
Nutella, kawa Inka/ herbata z cytryną

Arbuz Jarzynowa na maśle

Jajko ze szczypiorkiem w majonezie, 
pieczywo mieszane, sałata, masło, wędlina 

roślinna w stylu drobiowym/humus mix, ser 
żółty, pomidor, papryka, ogórek, herbata z 

cytryną

Uroczysta obiadokolacja w związku z zakończeniem roku szkolnego : szaszłyki  z 
toffu i warzyw,  kiełbasa roślinna z pieca, ser camembert z grila, tortila z łososiem, 
warzywa, ciastka, lody, owoce, wody, soki.

Papryka faszerowana kaszą jaglaną i 
warzywami, surówka wiosenna z młodej 

kapusty, kompot.
Pomidorowa z makaronemWinogrono

Musli owocowe na mleku, twarożek z 
rzodkiewką i szczypiorkiem, pieczywo 

mieszane, masło, sałata, plasterki roślinne w 
stylu salami/humus mix, ser zółty/serek  

Capressi , pomidor, ogórek,papryka, dżem, 
miód, kakao/ herbata z cytryną 
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Płatki czekoladowe na mleku, pieczywo 
mieszane, masło, sałata, kabanoski 

roślinne/humus, ser żółty/serek hochland 
trójkąt, papryka, ogórek, pomidor, dżem, 

miód, kawa Inka, herbata z cytryną

Truskawka
Krupnik z kaszy pęczak na 

maśle

Płatki owsiane na mleku, pieczywo mieszane, 
masło, sałata, wędlina sojowa/ humus mix, ser 

żółty/serek Almette, awokado, ogórek, 
pomidor, papryka, dżem, miód, herbata z 

cytryną

banan Zacierkowa na maśle


