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 II śniadanie  obiad I podwieczorek II podwieczorek 

Poniedziałek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(pszenne, bułki z pestkami słonecznika 

razowe)1, Masło7 Wędlina( drobiowa gotowana), , 
warzywa(papryka pomidorki, ogórki kiszone), 

owoce(banany, jabłko), 
Mleko i przetwory mleczne(jogurt naturalny7 ), 

napoje herbata owocowa, 
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1, owoce 

suszone(żurawina, morele). 
Konfitury(niskosłodzone)truskawkowa czarna 

porzeczka i miód 
 

‘ Talerz 
chrupiących 

owoców i 
warzyw ’ 

 Zupa Koperkowa  
Spaghetti 1 bolognese, 

surówka z kapusty 
pekińskiej i ogórka 

zielonego 
Spaghetti pesto z 
pestkami dyni1,7 

Płatki owsiane 1 na 
mleku roślinnym z 

żurawina  

 
Mix kolorowych 

kanapek (pieczywo, 
masło, wędlina, ser, 

warzywa) 
Herbata owocowa 

Wtorek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(żytnie, pszenne, razowe1), Masło 

7Wędliny(schab wieprzowy), Ser żółty7, sałatka 
capresse 7warzywa(ogórki zielone, pomidory, 

rzodkiewka ,papryka kolorowa), owoce gruszki, 
jabłka, 

Mleko i przetwory mleczne(serek waniliowy)7, 
napoje kawa z mlekiem1,7, 

Płatki śniadaniowe pełnoziarniste miodowe 1, 
owoce suszone banany, kiwi. 

Konfitury (niskosłodzone morela, żurawina)i miód 
 

Krupnik z natka 
pietruszki 

Kotlety drobiowe 
pieczone, ziemniaki 

gotowane, surówka z 
kapusty kiszonej 

Kotlety z selera1,3,7 
 

Kanapki pełnoziarniste 
1, wędlina, ser owczy 7, 

warzywa, konfitura 

 
Pieczone jabłko z 

rodzynkami, pieczywo 
chrupkie, 

Herbata owocowa 

Środa 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(razowe, tostowe pełnoziarniste)1, 

Masło7 Wędliny(drobiowa pieczona) parówki na 
gorąco, Ser mozzarella7, warzywa(pomidorki 

cherry, ogórki kiszone, rzodkiewka sałata zielona), 
owoce(pomarańcza, jabłko, banan, winogrono), 

sałatka z kiełków brokuł i sera koziego z brokułem 
gotowanym7 

Kakao z mlekiem 7, przetwory mleczne(jogurty 
owocowe)7, napoje(herbata, mleko) 

Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1, owoce 
suszone(morele, rodzynki, żurawina). 

Konfitury(niskosłodzone czarny bez, rokitnik) i 
miód 

Krem z soczewicy 
Ratatouille z 
indykiem, ryż 
pełnoziarnisty 

Ratatoille z kozim 
serem, 

Mix świeżych owoców 

Ciasto jogurtowe 
własnego wyrobu 1,3,7 

 
Bułka  (1) z pastą z 

łososia wędzonego i 
twarożku z koperkiem 

(1,4) melisa  



18.11-22.11.2019 

OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 

6. SOJA; 7. MLEKO; 8. ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI. 

 

Czwartek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(żytnie, wieloziarniste, bułki z 

warzywami i siemieniem lnianym1), Masło 
7Wędliny(pastrami wołowe), Ser żółty7, 

warzywa(ogórki zielone, pomidory, rzodkiewka 
,papryka kolorowa, kalarepa), owoce grejpfrut, 

borówki, śliwki, 
Mleko i przetwory mleczne jogurt naturalny z 

malinami7, napoje, 
Płatki śniadaniowe czekoladowe1,7, owoce suszone 

żurawina. Sałatka owocowa 
Konfitury (niskosłodzone) pigwowiec, borówka i 

miód 
 

 
  

Pomidorowa 
Indyk pieczony z 

sosem żurawinowym, 
ziemniaki pieczone, 
warzywa gotowane 

Zapiekanka  z 
brokułów  na kruchym 

cieście 
 

Sałatka z kurczaka 
wędzonego, ananasa, 

warzyw, grzanki 

 
Budyń waniliowy 

własnego wyrobu  (7), 
wafel ryżowy, 

winogrono  

Piątek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo pełnoziarniste1, Masło 7Wędliny 

drobiowa, Ser kozi7, warzywa( papryka, seler 
naciowy, pomidory), owoce jabłko, morela, , 

Mleko i przetwory mleczne( jogurt owocowy, serek 
homogenizowany)7, napoje kawa z mlekiem, 

Płatki śniadaniowe( pełnoziarniste 
kukurydziane)1,7, owoce suszone słonecznik, 

dynia, rodzynki. 
Konfitury(niskosłodzone malina, powidła 

śliwkowe) i miód 
 

Zupa  barszcz 
czerwony z 

ziemniakami,  
Makaron razowy ze 

szpinakiem, serem feta 
i suszonymi 
pomidorami 

Surówka z marchwi 

Jogurt naturalny z 
truskawkami 7, 

Bułeczka maślana 1 

 
Sałatka (roszponka, 

pomidor, ogórek, 
rzodkiewka, szczypior, 

ser feta,, prażony 
słonecznik, sezam) (7) , 
bułka grahamka  (1) z 

masełkiem.  
Herbatka miętowa  


