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DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane, z ziarnami, 
twarożek, rzodkiewka, szczypiorek, sałata, 
szynka, pomidor, ser żółty. 
Napój: herbata z cytryną, bawarka. 
Alergeny:  mleko, gluten, jaj, gorczyca.                         
325 kcal 

Ciastko zbożowe z morelą, owoc 
sezonowy. 
Mleko, woda. 
 
Alergeny: gluten                      200 kcal 

I danie: krupniczek 
(kasza jęczmienna, cebula, ziemniak, 
włoszczyzna) 
Alergeny: gluten, seler 
Składniki odżywcze: białko 5g, 
węglowodany 22,5g, 
tłuszcze 7,7g, wartość energetyczna: 180 
kcal 
II danie: chili con carne  z makaronem  
(mięso mielone, papryka trio, fasolka 
czerwona, 
makaron) 
Alergeny: gluten, jaja 
Składniki odżywcze: białko 15g, 
węglowodany 37,75g, 
tłuszcz 11g, wartość energetyczna: 310 
kcal 

 
WTOREK 

 

Kanapka:  bułeczki  mieszane,  puszysty 
serek, masło, schab pieczony, pomidor, 
Napój:  mleko z miodem. 
Alergeny: gluten, mleko                          
350 kcal 

Kaszka manna z wiśniami lub czekoladą 
80%. 
Sok jabłkowy 
Alergeny: gluten, mleko                250 kcal 

I danie: : zupa z pyrek i batata z ziołowymi 
grzankami 
(wywar warzywny, ziemniaki) 
Alergeny: seler, gluten 
Składniki odżywcze: białko 7g, 
węglowodany 27g, 
tłuszcze 6g, wartość energetyczna: 190 
kcal 
II danie: sos myśliwski, pyzy 



(pyzy, pieczarki, szyneczka, cebula, 
koncentrat pomidorowy, ogórek kiszony) 
Alergeny: gluten, jajo 
Składniki odżywcze: białko 11,4g, 
węglowodany 37,5g, 
tłuszcz 10,5g, wartość energetyczna: 290 
kcal 

 
ŚRODA 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
jajko gotowane, filet z indyka, pomidor, 
ogórek świeży, papryka kolorowa. 
Napój: mleko. 
Alergeny:  mleko, gluten, jaja                        
370 kcal 

Chrupki kukurydziane, owoc sezonowy. 
Kawa zbożowa z mlekiem, woda. 
Alergeny: mleko                       200 kcal 

I danie: bulionik warzywno-drobiowy z 
koralikami 
(kurczak, marchew, seler, por) 
Alergeny: seler, gluten 
Składniki odżywcze: białko 11g, 
węglowodany 22g, tłuszcze 6,5g, wartość 
energetyczna: 180kcal 
II danie: kurczak w sosie potrawkowym z 
ryżem, marchewka z groszkiem 
(filet z kurczaka, ryż, marchewka, groszek, 
mąka, cytryna, masło roślinne, mleczko 
kokosowe) 
Alergeny: gluten 
Składniki odżywcze: białko 19g, 
węglowodany 39g, tłuszcze 8,6g, wartość 
energetyczna: 310 kcal 

 
CZWARTEK 

 
 

Kanapka: sałatka warzywna, pieczywo 
mieszane masło, szynka, twarożek wiejski, 
ogórek kiszony, pomidor. 
Napój: kawa zbożowa, herbata z cytryną. 
Alergeny: jajko, mleko, gorczyca, gluten.                         
390  kcal 

Chałka drożdżowa, jabłko. 
Kakao. 
Alergeny: jajo, gluten, mleko.                           
200 kcal 

I danie: zupa duet – pietruszka-pieczony 
pomidor z groszkiem ptysiowym 
(pomidory, włoszczyzna, pietruszka, 
cebula, mleczko 
kokosowe) 
Alergeny: seler, gluten 
Składniki odżywcze: białko 7g, 
węglowodany 18g, 
tłuszcze 10g, wartość energetyczna: 190 
kcal 



II danie: kluseczki francuskie z sosem 
jogurtowo-truskawkowym 
(mąka, jaja, truskawki, jogurt naturalny) 
Alergeny: jaja, gluten, mleko 
Składniki odżywcze: białko 10,25g, 
węglowodany 37,5g, tłuszcze 11g, wartość 
energetyczna: 290 kcal 
 

 
PIĄTEK 

Kanapka: pieczywo mieszane,  pasta z 
tuńczyka, ser żółty, masło, serek kiri, 
papryka, ogórek 
Napój:  herbata z cytryną, kawa zbożowa 
z mlekiem. 
Alergeny:  gluten, mleko, ryba.                      
360 kcal 

Płatki kukurydziane z mlekiem , owoc 
sezonowy. 
Herbata, woda. 
Alergeny: mleko                200 kcal 

I danie: zupa bukiet królewski 
(brokuły, kalafior, marchewka karbowana, 
ziemniaki) 
Alergeny: - 
Składniki odżywcze: białko 8g, 
węglowodany 20g, 
tłuszcze 5,3g, wartość energetyczna: 160 
kcal 
II danie: paluchy rybne, ziemniaki, 
surówka z kiszonej kapusty 
(mintaj, mąka, płatki kukurydziane, 
kapusta kiszona, marchewka, ziemniaki) 
Alergeny: ryba, gluten 
Składniki odżywcze: białko 18g, 
węglowodany 40g, tłuszcze 11g, wartość 
energetyczna: 330 kcal 

 

 


