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DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane, schab 
pieczony, masło, ser żółty, papryka, 
ogórek kiszony. 
Napój: herbata owocowa , kawa zbożowa  
z mlekiem 
Alergeny:  gluten, mleko              360 kcal 

Jogurt ze zbożami , owoc sezonowy. 
Zielona herbata z brzoskwinią. 
Alergeny:  mleko.                           170 kcal 

I danie: bukiet królewski 
(brokuł, kalafior, marchewka, pietruszka, 
por,) 
Alergeny: - 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 6g, tłuszcze 3g, wartość 
energetyczna: 160 kcal 
II danie: zielone kopytka z cebulką. 
surówka coleslaw  
(szpinak, jaja, mąka, ziemniaki, cebula, 
marchew, cytryna, mleczko kokosowe) 
Alergeny: gluten, jaja,  
Składniki odżywcze: białko 6g, 
węglowodany 10g, tłuszcze 1g, wartość 
energetyczna: 150 kcal 

 
WTOREK 

 

Kanapka: chleb razowy, orkiszowy, masło,   
serek topiony, szynka, papryka, pomidor. 
Napój: kakao 
Alergeny: gluten, mleko, gorczyca                        
325  kcal 

Jogurt  z chia i owocami, biszkopty. 
Woda, herbata. 
Alergeny:  mleko, gluten.                             
250 kcal 

I danie: zupa wiosenna z młodą kapustą 
(kapusta biała młoda, marchew, seler, 
pietruszka, groszek zielony, kalarepa, 
ziemniak, por, młody koperek) 
Alergeny: seler 
Składniki odżywcze: białko 2g, 
węglowodany 7g, tłuszcz 3g, wartość 
energetyczna 120 kcal 
 
II danie: filecik drobiowy w sosie słodko-
kwaśnym z kuskusem 



(filet z kurczaka, marchew, pietruszka, por, 
cebula, ananas, pomidory, skrobia, kuskus) 
Alergeny: gluten 
Składniki odżywcze: białko 15g, 
węglowodany 14g, tłuszcze 3g, wartość 
energetyczna: 280 kcal 

 
 

ŚRODA 
 
 

Owsianka z mlekiem 
Kanapka: pieczywo mieszane, szynka, 
masło, pomidor, ser żółty. 
Napój: herbatka roibos. 
Alergeny: mleko, jaja, gluten                           
390  kcal 

Pieczywo lekkie ryżowe z konfiturą, owoc 
sezonowy. 
Mleko 
Alergeny:  mleko                             180  kcal 

I danie: Zupa duet – gruszka i pietruszka 
(gruszka w syropie, pietruszka, mleczko 
kokosowe) 
Alergeny: - 
Składniki odżywcze: białko 2g, 
węglowodany 12g, tłuszcz 15g, wartość 
energetyczna: 264 kcal 
 
II danie: chili con carne z makaronem  
(mięso mielone, papryka trio, fasolka 
czerwona, makaron) 
Alergeny: gluten, jaja 
Składniki odżywcze: białko 19g, 
węglowodany 22g, tłuszcz 10g, wartość 
energetyczna: 240 kcal  

 
CZWARTEK 

 
 

Kanapka: chleb żytni, z ziarnami, kiełbasa 
krakowska z indyka, masło, serek z 
rzodkiewką, ogórek zielony. 
Napój: Herbata z owoców leśnych. 
Alergeny: jaj, gluten, mleko.                          
400 kcal 

Zupa mleczna z makaronem, owoc 
sezonowy. 
Herbata malinowa 
Alergeny: mleko, gluten, jaja.                              
180  kcal 

I danie: rosolnik 
(kurczak, marchew, pietruszka, seler, por, 
kaszka manna) 
Alergeny: gluten, seler 
Składniki odżywcze: białko 11g, 
węglowodany 12g, tłuszcze 10g, wartość 
energetyczna: 250 kcal 
II danie: pierogi z mięsem, kapusta kiszona 
zasmażana 
Alergeny: gluten, jajko 



Składniki odżywcze: białko 13g, 
węglowodany 29g, tłuszcze 14g, wartość 
energetyczna: 300 kcal 

 
PIĄTEK 

Kanapka:   bułki wieloziarniste, pasta 
rybna,  pasta jajeczna, twarożek, 
rzodkiewka, pomidor, szczypiorek, masło  
Napój:  herbata z cytryną, mleko 
Alergeny: gluten, mleko, jaja, ryby                     
360  kcal 

Ciasto marchewkowe z orzechami, owoc 
sezonowy. 
Kawa zbożowa z mlekiem 
Alergeny:   gluten, jaja, mleko                            
180  kcal 

I danie: Krupniczek  
(kasza jęczmienna, cebula, ziemniak, 
włoszczyzna) 
Alergeny: gluten, seler 
Składniki odżywcze: białko 3g, 
węglowodany 26g, tłuszcze 4g, wartość 
energetyczna: 180 kcal 
II danie: Pyry z gzikiem z rzodkiewką i 
szczypiorkiem 
(ziemniaki, biały ser, rzodkiewka, 
szczypiorek) 
Alergeny: mleko 
Składniki odżywcze: białko 9g, 
węglowodany 17g, tłuszcze 7g, wartość 
energetyczna: 300 kcal 

 

 


