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DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: Bułki z ziarnami, masło, szynka z 
indyka, ser żółty, pomidor, ogórek 
koszony. 
Napój:  kawa zbożowa z mlekiem 
Alergeny: gluten, mleko, jaja                            
325 kcal 

Serek waniliowy, owoc sezonowy. 
Napój: herbata czarna, woda. 
 
Alergeny: mleko                      200 kcal 

I danie: Rosolnik z kaszką manną  
(kurczak, marchew, seler, pietruszka, por, 
kaszka manna) 
Alergeny: gluten, seler 
Składniki odżywcze: białko 11g, 
węglowodany 12g, tłuszcze 10g, wartość 
energetyczna: 250 kcal 
 
II danie: zakręcone bolognese z 
warzywami 
(makaron świderki, mięso wieprzowe, 
groszek, przecier pomidorowy, cebula, 
czosnek) 
Alergeny: gluten, jaja 
Składniki odżywcze: białko 18g, 
węglowodany 21g, tłuszcze 10g, wartość 
energetyczna: 300 kcal 

 
WTOREK 

 

 
Kanapka: Pieczywo mieszane z ziarnami , 
biały ser, masło, papryka, ogórek zielony, 
szynka drobiowa. 
Napój: herbata malinowa. 
Alergeny: gluten, jaja, mleko, gorczyca.                          
350 kcal 

Płatki kukurydziane z mlekiem, owoc 
sezonowy. 
Napój: herbata cytrynowa. 
 
 
 
Alergeny: mleko                         250 kcal 

I danie: zupka jarzynowa 
(ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, 
kalarepa) 
Alergeny: seler 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 7g, tłuszcze 2g, wartość 
energetyczna: 150 kcal 
II danie: pęczotto, buraczki 
(mięso wieprzowe z szynki, pieczarki, 
warzywa, kasza) 



Alergeny: gluten 
Składniki odżywcze: białko 30,05g, 
węglowodany 48g, tłuszcz 14g, wartość 
energetyczna: 380 kcal  

 
ŚRODA 

 
 

Kanapka: bułki grahamki z ziarnem, 
parówki z indyka, ketchup, musztarda, 
masło, ser biały typu almette, ogórek 
zielony 
Napój: herbatka z owoców leśnych. 
Alergeny:  gluten, mleko, jajka, gorczyca                      
370 kcal 

Ciasteczka owsiane, owoc sezonowy 
Kawa zbożowa z mlekiem. 
 
Alergeny:    dwutlenek siarki, mleko                     
200 kcal 

I danie: krem szparagowy z groszkiem 
ptysiowym 
(szparagi, wywar warzywny, groszek 
ptysiowy) 
Alergeny: seler, gluten, jaja 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 6g, tłuszcze 3g, wartość 
energetyczna: 160 kcal 
 
II danie: ratatouille z ryżem 
(cukinia, bakłażan, pomidory, fasolka 
szparagowa zielona, szparagi, papryka, 
cebula) 
Alergeny:- 
Składniki odżywcze: białko 10g, 
węglowodany 12g, tłuszcz 6g, wartość 
energetyczna 240 kcal 

 
CZWARTEK 

 
 

Kanapka: Bułki mleczne, konfitura z 
truskawek, masło , serek  białykiri kiri, 
ogórek zielony.  
Napój: herbata miętowa 
Alergeny:  gluten, mleko                         
390  kcal 

Marchewka w słupkach, jabłka, chrupki 
kukurydziane 
Herbata bawarka. 
 
Alergeny: mleko                         200 kcal 

I danie: zielona zupka mocy 
(brokuł, marchew, pietruszka, por, 
ziemniaki)  
Alergeny: - 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 6g, tłuszcze 3g, wartość 
energetyczna: 160 kcal 
 
II danie: nuggetsy, ziemniaki, mizeria z 
nowalijkami 
(filet z kurczaka, ziemniaki, płatki 
kukurydziane, mąka, jajko, śmietanka 



roślinna, ogórek zielony, rzodkiewka, 
szczypiorek ) 
Alergeny: jajko, gluten 
Składniki odżywcze: białko 11g, 
węglowodany 4g, tłuszcze 5g, wartość 
energetyczna: 270 kcal 

 
PIĄTEK 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
pasta z makreli, pomidory, biały ser, kiełki 
z rzodkiewki, szczypiorek 
Napój:  herbatka 
Alergeny:  gluten, jaja, mleko, ryby.                        
360 kcal 

Jogurt naturalny z musem truskawkowym 
lub brzoskwiniowym z granolą , owoc 
sezonowy. 
Napój: woda. 
Alergeny: mleko, gluten.              200 kcal 

I danie: Krem z pieczonych pomidorów z 
grzankami 
(pomidory, dynia, włoszczyzna, czosnek, 
mleczko kokosowe) 
Alergeny: seler, gluten 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 6g, tłuszcze 3g, wartość 
energetyczna: 190 kcal 
 
II danie: Owocowy przysmak 
przedszkolaka  
(pyzy w sosie jogurtowo-owocowym) 280 
kcal 
Alergeny: jaja, mleko, gluten 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 20g, tłuszcze 2g, wartość 
energetyczna: 280 kcal 

 

 


