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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. 

 II śniadanie  obiad I podwieczorek II podwieczorek 

Poniedziałek 

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

razowe), Masło Wędliny(pastrami wołowe, drobiowa 
gotowana), , warzywa(papryka pomidorki, ogórki 

kiszone), owoce(banany, jabłko), 
Mleko i przetwory mleczne(jogurty naturalne ), napoje, 

Płatki śniadaniowe pełnoziarniste, owoce suszone. 
Konfitury(niskosłodzone) i miód 

 

‘ Talerz 
chrupiących 

owoców i warzyw 
’ 

Barszcz czerwony ,9 
Pieczone podudzie 

kurczaka, ziemniaki, Mix 
warzyw świeżych 8,9,11, 

Kotlety sojowe 

Jogurt owocowy8, 
owoce, warzywa 

 
Mix kolorowych kanapek 

 z masłem 
wędlina(drobiowa), 

serem(kozi), konfiturami, 
warzywami(rzodkiewka, 

sałata lodowa) 
Herbata owocowa 

Wtorek 

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

Wędliny(schab wieprzowy), Sery żółte, warzywa(ogórki 
zielone, pomidory, rzodkiewka ,papryka kolorowa), 

owoce, 
Mleko i przetwory mleczne(serki waniliowe), napoje, 
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste, owoce suszone. 

Konfitury (niskosłodzone)i miód 
 

Krem z  kalafiorowa 8,9 
Pełnoziarniste farfalle  z 

indykiem curry 
1,3,5,8,9,11,13 

Pieczone warzywa w 
sosie ziołowym 

Surówka ze świeżych 
warzyw i sałaty 

Pełnoziarniste tosty z 
serem mozzarella i 

pomidorem1,8, owoce , 
warzywa, mus  

 
Sałatka owocowa z 

prażonymi migdałami 

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

Wędliny(drobiowa gotowana) parówki na gorąco, Ser 
mozzarella, warzywa(pomidorki cherry, ogórki kiszone, 

rzodkiewka sałata zielona), owoce(pomarańcza, 
jabłko, banan, winogrono), 

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

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

Konfitury(niskosłodzone) i miód 
 

Rosół z makaronem1, 
Kotlet schabowy1,3,7, 

ziemniaki, brokuły 
gotowane na parze  

Bakłażan z mozzarella 
pieczony 

Drożdżowe ciasto z 
kruszonką 1,3,8 

 
Mix kolorowych kanapek 

 z masłem 
wędlina(drobiowa), 

serem(kozi), konfiturami, 
warzywami(rzodkiewka, 

sałata lodowa) 
Herbata owocowa 
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Czwartek 

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

Wędliny(schab wieprzowy), Sery żółte, warzywa(ogórki 
zielone, pomidory, rzodkiewka ,papryka kolorowa), 

owoce, 
Mleko i przetwory mleczne(serki waniliowe), napoje, 
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste, owoce suszone. 

Konfitury (niskosłodzone)i miód 
 

 
  

 

Krupnik 8,9 
Łosoś gotowany z 

brokułami, ryż, surówka 
z kapusty pekińskiej 

Jajka po benedyktyńsku 

Mix kolorowych 
kanapek z masłem 
wędlina(kabanosy), 

serem1,3,8, 
konfiturami, 

warzywami(papryka, 
ogórek, drożdżówka, 

warzywa 
 

 

 
Pieczone jabłko z 

konfiturami ,marchewka 
świeża 

Piątek 

Stół szwedzki do wyboru: 
Pieczywo pełnoziarniste1, Masło 7Wędliny drobiowa, 

Ser żółty7, warzywa( papryka, seler naciowy, 
pomidory), owoce, 

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

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

Konfitury(niskosłodzone) i miód 
 

Żurek z jajkiem i 
ziemniakami1,3,8,10 
Indyk słodko kwaśny , 
kasza kuskus1,3,5,8, 
Surówka ze świeżych 

warzyw i sałaty8,9,11, 
Leczo warzywne 

 

Koktajl owocowy z 
granola3,8, warzywa 
świeże, owoce(jabłko) 

Mix kolorowych kanapek z 
masłem 

wędlina(wieprzowa), 
serem mozzarella1,3,8, 

konfiturami, 
warzywami(mini 

pomidorki, ogórek zielony) 
Herbata owocowa 


