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Müsli owocowe na mleku, pieczywo mieszane, 
masło, wędlina (3 rodzaje), ser żółty, serek 
kanapkowy (różne smaki), dżem, miód, sałata, 
pomidor, ogórek konserwowy, herbata z cytryną. 
Kiwi 
Wegetarianie – j.w., wędlina wegetariańska, humus 

Barszcz ukraiński z zieloną fasolką i ziemniakami 
zabielany śmietaną 
Pierogi z kapustą i pieczarkami, sur. z jesienna (dynia, 
jabłko, por) z jogurtem, kompot z owoców 
mieszanych. 
Wegetarianie  - j.w., barszcz ukraiński na maśle 

Parówki zapiekane w cieście francuskim 
 
Sałata lodowa z papryką żółtą i czerwoną cebulką 
Pieczywo mieszane, masło, ser biały w plastrach, 
ogórek zielony, pomidor, herbata z cytryną 
Wegetarianie – j.w., parówki wegetariańskie 

Alergeny 1,6,7,10 1,6,7,9 1,3,7,10 
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Kakao na mleku, pieczywo mieszane, masło, ser 
topiony, wędlina (3 rodzaje), serek brie, dżem, miód, 
ogórek zielony, kiełki, sałata, pomidor, herbata z 
cytryną. 
Banan  
Wegetarianie – j.w., wędlina, pasztet wegetariański 

Zupa pomidorowa z ryżem zabielana jogurtem 
 
Kotlet z piersi indyka, ziemniaki z koperkiem, brokuły z 
masłem,  kompot z owoców mieszanych. 
 
Wegetarianie – j.w, kotlet z soczewicy 

Pasta jajeczna z wędzoną makrelą 
Pieczywo mieszane z masłem, wędlina, ser żółty, 
papryka, ogórek kiszony, sałata 
Herbata z cytryną 
Deser – ciasto piaskowe, kakao na mleku 
Wegetarianie  - j.w., wędlina wege., pasta jajeczna 

Alergeny 1,3,6,7,10 1,3,6,7,9 1,6,7,9,10 
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Kasza jaglana na mleku, pieczywo mieszane, masło, 
twarożek z rzodkiewką/naturalny, wędlina (3 
rodzaje), ser żółty, dżem, miód, sałata, ogórek 
kiszony, rzodkiewka, herbata z cytryną. 
Winogrona jasne 
Wegetarianie - j.w, pasta, wędlina wegetariańska 

Zupa ogórkowa z ziemniakami i śmietaną 
Spaghetti bolones z mięsem mielonym posypane 
żółtym serem, mizeria z jogurtem i koperkiem, 
kompot z owoców mieszanych. 
 
Wegetarianie  - j.w., spaghetti z cieciorką 

Sałatka gyros z kurczakiem 
 
Pieczywo mieszane, masło, wędlina, serek 
kanapkowy, pomidor, ogórek zielony 
Herbata z cytryną 
Wegetarianie  - j.w., sałatka z tofu  

Alergeny 1,6,7,10 1,3,6,7,9 1,6,10 
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Kawa inka na mleku, pieczywo mieszane, masło, 
wędlina (3 rodzaje), serek z pomidorami, ser 
camembert, sałata, ogórek zielony, pomidor, dżem, 
miód, herbata z cytryną. 
Jabłko, mix suszonych owoców i orzechów 
Wegetarianie  - j.w., pasta wegetariańska, humus 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami i koperkiem 
Kurczak z warzywami w sosie słodko – kwaśnym, ryż 
na sypko, sałata z jogurtem, kompot z owoców 
mieszanych. 
 
Wegetarianie  - j.w., tofu w sosie słodko – kwaśnym 

Jajko w majonezie ze szczypiorkiem 
Pieczywo mieszane z masłem, wędlina, ser żółty, 
pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka 
Herbata z cytryną 
 
Wegetarianie  - j.w., wędlina, pasta wegetariańska  

Alergeny 1,6,7,10 1,3,6,7,9 1,3,6,7,9,10 
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Płatki kukurydziane na mleku, pieczywo mieszane, 
masło, serek haga, ser żółty, wędlina (3 rodzaje), 
nutella, miód, sałata, ogórek kiszony, pomidor, 
papryka, herbata z cytryną. 
Gruszka 
Wegetarianie – j.w, wędlina wegetariańska  

Zupa zacierkowa z dodatkiem ziemniaków 
Ryba zapiekana, sos chrzanowy, ziemniaki z 
koperkiem, sur. z kiszonej kapusty z olejem, sok 
owocowy. 
 
Wegetarianie – j.w., jajko sadzone 

Drożdżówka z jabłkiem/śliwką 
Jogurt owocowy do picia, batonik 
 
Wegetarianie - j.w  

Alergeny 1,6,7,10 1,3,4,6,9 1,3,7 
*Numery alergenów występujących w posiłkach wg. załącznika. 


