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 II śniadanie  obiad I podwieczorek II podwieczorek 

Poniedziałek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(pszenne, żytnie z warzywami, oliwkowe z 
papryką)1, Masło7 Wędlina( kiełbasa krakowska ), 

warzywa(papryka pomidory, ogórki zielone), 
owoce(banany, jabłko), 

Mleko i przetwory mleczne(jogurt naturalny z 
płatkami ryżowymi7 ), napoje herbata owocowa, 

Płatki śniadaniowe pełnoziarniste1, owoce 
suszone(śliwki, daktyle). 

Konfitury(niskosłodzone)malinowa, morelowa i 
miód 

 

 
‘ Talerz 

chrupiących 
owoców i 
warzyw ’ 

  Zupa kartoflanka, 
ryba pieczona z 

masłem czosnkowym, 
ziemniaki, surówka z 
czerwonej kapusty,  

Naleśniki ze 
szpinakiem 

kompot z suszonych 
owoców 

Burgery warzywne( 
papryka rukola, 

mozzarella pomidor)  

 
Mix kolorowych 

kanapek (pieczywo, 
masło, wędlina, 

hummus, warzywa) 
Herbata owocowa 

Wtorek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(wieloziarniste, razowe, chleb wiejski1), 

Masło 7Wędliny(szynka konserwowa), Ser chedar7, 
sałatka makaronowa z kurczakiem pieczonym 

7warzywa(kiełki rzodkiewki, pomidory, rzodkiewka 
ogórek zielony), owoce winogrono,  

Mleko i przetwory mleczne(jogurt owocowy)7, 
napoje herbata owocowa, 

Płatki śniadaniowe pełnoziarniste czekoladowe 1, 
owoce suszone wiśnie, żurawina. 

Konfitury (niskosłodzone brzoskwinia, truskawka)i 
miód 

 

Krem z brokuł , 
Łazanki z kapustą i 

indykiem pieczonym1, 
kompot z aronii 

Łazanki1 z soczewica i 
pomidorkami cherry 

Mix świeżych warzyw 

kuleczki bakaliowo – 
kokosowe( płatki 
owsiane, jabłko, 
herbata ziołowa 

 
Sałatka ze świeżych 

warzyw z serem kozim 
i prażonym 

słonecznikiem 
Herbata owocowa 

Środa 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo(razowe pełnoziarniste)1, Masło7 Wędlina 
(szynka pieczona z chrzanem) parówki na gorąco, 

Ser mozzarella7, warzywa(pomidorki cherry, 
ogórki kiszone, rzodkiewka sałata zielona), 

owoce(pomarańcza, jabłko), łosoś z grzankami i 
kiełkami słonecznika 

Kawa z mlekiem 7, przetwory mleczne(twarożek ze 
szczypiorkiem)7, napoje(herbata, mleko) 

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

Konfitury(niskosłodzone borówka, truskawka) i 
miód 

 

Zacierkowa z natka 
pietruszki, pieczony 

łosoś, ziemniaki, 
surówka ze świeżych 

warzyw  
Soczewica z 

warzywami zapiekana 
pod beszamelem 

Bułka grahamka, bułka 
z warzywami 1,sałatka 

jarzynowa, 
kiwi,  herbatka 

miętowa  

 
Chałka drożdżowa z 
masłem, konfitury, 

warzywa świeże jabłko  



25.11-29.11.2019 

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(indyk 
gotowany), Ser żółty7, warzywa(ogórki zielone, 

pomidory, rzodkiewka ,papryka kolorowa, 
kalarepa), owoce grejpfrut, borówki, śliwki, 

Mleko i przetwory mleczne jogurt naturalny z 
malinami7, napoje, tortilla z łososiem i sałata 

lodową 
Płatki śniadaniowe płatki ryżowe1,7, owoce suszone 

żurawina. Sałatka owocowa 
Konfitury (niskosłodzone) powidła śliwkowe i miód 

 
 
  

Zupa porowa z 
ziemniakami, 

Bitki wołowe w sosie 
ziołowym 

 kasza gryczana, 
buraczki na ciepło,  

Tortilla warzywna z 
serem kozim 

kompot śliwkowy z 
cynamonem 

Jabłko pieczone 
nadziewane powidłami 

z cynamonem i 
goździkami, posypane 

płatkami migdałowymi 

 
Chrupkie pieczywo, 
wędlina drobiowa, 

pasztet z ciecierzycy, 
papryka świeża, 

pomidory, ogórek 
zielony 

Piątek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo pełnoziarniste1, Masło 7Wędlina 

drobiowo wieprzowa, Ser biały7, warzywa( 
papryka, seler naciowy, pomidory kalarepa), 

owoce jabłko, morela, , 
Mleko i przetwory mleczne( jogurt owocowy, serek 

homogenizowany)7, napoje czekolada , 
Płatki śniadaniowe( pełnoziarniste 

kukurydziane)1,7, owoce suszone, rodzynki. 
Konfitury(niskosłodzone malina truskawkowy) i 

miód 
 

Pieczarkowa z 
makaronem, Papryka 
nadziewana różnymi 

zbożami  i warzywami 
w sosie pomidorowym 

Surówka coleslaw 

Koktajl owocowo 
warzywny( jabłko, 
marchew, banan, 
mleko roślinne) 

 
Tosty pełnoziarniste z 

tarta mozzarella i 
pomidorami, 

banan  


