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I śniadanie II śniadanie Zupa II danie Kolacja

Płatki kukurydziane na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, wędlina, ser żółty, papryka, ogórek, 

pomidor, dżem, miód, kawa Inka, herbata z cytryną

banan, sok owocowy Krupnik Makaron spaghetti z sosem bolognese, kompot

Zapiekanka z wędlin i  sera żółtego, 

pieczywo mieszane, masło, sałata, ser 

hochland pl., wędlina, pomidor, papryka, 

ogórek, herbata z cytryną

weget : makaron spaghetti z sosem 

bolognese po wegetar.

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

Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane, masło, 

sałata, wędlina, pasta jajeczna, ser Capressi, 

pomidor, ogórek, papryka, dżem, miód, kakao, 

herbata z cytryną 

winogrono, sok owocowy
Zupa z soczewicy z 

ziemniakami na boczku
Sznycel z indyka, ziemniaki, mizeria, kompot

Sałatka brokułowa z serem feta, 

wędlina, serek hochland pl., masło, 

pieczywo mieszane, pomidor, ogórek, 

papryka, herbata z cytryną

weget :ser camembert z żurawiną

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

Płatki owsiane na mleku, pieczywo mieszane, 

masło,sałata, frankfurteki, ketchup, musztarda, 

wędlina, ser żóty, pomidor, ogórek, dżem,papryka, 

miód, kawa Inka, herbata z cytryną

jabłko, sok owocowy Barszcz czerwony
Kurczak po hawajsku , ryż, marchcew z 

jabłkiem, kompot

Deser z nasion chia, drożdżowka z 

serem,  pieczywo mieszane, masło, 

wędlina, ser Capressi, ogórek,  pomidor, 

papryka, herbata z cytryną,

weget : j.w.

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

Musli na mleku, pieczywo mieszane, masło, sałata, 

wędlina, ser żółty, twarożek z rzodkiewką i 

szczypiorkiem, ogórek, pomidor, papryka, dżem, 

miód, krem czekoladowy, kakao, herbata z cytryną

pomarańcza, sok owocowy
Kapuśniak z kapusty 

kiszonej na żeberkach

Pulpet rybny w sosie pomidorowym, ziemniaki, 

surówka z pekińskej kapusty z 

brzoskwiniamy, kompot

Kiełbasa z pieca, ketchup, musztarda, 

sos czosnkowy, serek Camembert, 

masło, pieczywo mieszane, pomidor, 

ogórek, papryka, herbata z cytryną

weget : placki  z cukini z sosem czosnkowym

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

 Płatki czekoladowe  na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, wędlina, ser Camembert, ser żółty, 

pomidor, ogórek, papyka, dżem, miód, kakao, 

herbata z cytryną

gruszka, sok owocowy Zupa z fasoli szparagowej Pierogi ze szpinakiem i serem fetą,  kompot
Drożdżówka okulary, jogurt pitny 

waniliowy skyr

weget : j. w.

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

Jadłospis może ulegać drobnym zmianom z przyczyn od nas niezależnych. Za zmiany przepraszamy.

⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach wg. załącznika

1. Zboża zawierające gluten

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jaja i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe)

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne

8. Orzechy

9. Seler i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne

12. Dwutlenek siarki

13. Łubin

14. Mięczaki
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