
 

• Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone alergeny lub śladowe ilości alergenów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011. Lista alergenów znajduje się na tablicy. 

• Szczegółowy opis wartości kalorycznych i wartości odżywczych wydawanych posiłków znajduje się do wglądu u szefa kuchni i intendenta. 

• Dzieci między posiłkami dostają wodę niegazowaną. 

 

Sporządziły: E. Dworak, M. Lach                                                                                                                                  Zatwierdził:…………………………………… 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

29.11.2021r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 40 g, pasta z łososia 

wędzonego z jajkiem, 

papryka czerwona (gluten, 

mleko, sezam), chipsy z 

gruszki, herbata z cytryną 

słodzona miodem. 200 ml, 

326,00 kcal 

 
 

Rosół wołowo drobiowy z 

makaronem300 ml. (seler, jaja, 

gluten)  

Ziemniaki 120 g, mięso rosołowe z 

jarzynami 60 g, brokuły na parze  60 

g, kompot z kolorowych porzeczek 

200 ml. 

426,00 kcal 

Ryż z truskawkami 200 g, 

napój owocowy 200 ml. 

(mleko, gluten) 

279,00 kcal 

Wtorek 

30.11.2021 r. 

Płatki owsiane na   mleku300 

ml., chleb pszenno-żytni 

SMAKOSZ z masłem 40 g, 

pomidor malinowy, 

szczypiorek (gluten, mleko) 

borówka amerykańska, 

herbata z cytryną 200 ml, 

322,00 kcal 

 

 

Barszcz czerwony z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

Pierogi z owocami polane jogurtem 

naturalnym 220  g, kompot 

truskawkowy 200 ml 

494,00 kcal 

Bułka rustykalna z masłem, 

szynka drobiowa, papryka 

czerwona, szczypiorek 80 g, 

bawarka 200 ml. (gluten, 

mleko) 

302,00 kcal 

Środa 

01.12.2021 r. 

Chleb płatek z masłem 40 g, 

kiełbasa szynkowa, ogórek 

kiszony (gluten, mleko, 

sezam), marchewka, kakao, 

herbata z cytryną. 200 ml, 

312,00 kcal 

 

Krem z cukinii z nutą mięty z 

groszkiem ptysiowym  300 ml. 

(mleko, seler, gluten) 

Ziemniaki 120g, rumsztyk 

wieprzowy z cebulką 60g, 

kapusta biała zasmażana 60 g, 

kompot z owoców bez pestek 200 ml 

499,00 kcal 

Bułka jasna z masłem 40 g, 

twarożek truskawkowy 25 g 

(gluten, mleko) 

mandarynka, herbata z 

cytryną.  200 ml, 

,00 kcal 

2426,00 kcal 

Czwartek 

02.12.2021 r. 

Chleb słonecznikowy z 

masłem 40 g, filet z indyka 

25 g,   (gluten, mleko) 

rzodkiewka, szczypiorek, 

kawa z mlekiem, herbata 

słodzona miodem  200 ml, 

302,00 kcal 

 

Zupa pomidorowa z makaronem 300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

 Kasza burgul 120 g,  schab pieczony  

w sosie własnym 120g, surówka 

wielowarzywna 60 g, kompot 

truskawkowy 200 ml 

491,00 kcal 

Bułka maślana  z masłem 

40 g, świeży sok 

„buraczana słodycz” ( 

jabłko, burak, czerwony, 

cytryna) 200 ml. (mleko, 

gluten) 

195,00 kcal 

 

Piątek 

03.12.2021 r. 
Chleb pszenno-żytni z 

masłem 40 g, pasta z jajek i 

awokado, pomidor malinowy 

(gluten, mleko, jajka, 

sezam), jabłko, kakao, 

herbata z cytryną. 200 ml, 

314,17 kcal 

 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

Ryż 120 g, łosoś z pieca 60 g, purre z 

groszku zielonego 60 g, kompot 

porzeczkowy 200 ml 

417,00 kcal 

Rożki z różą 80 g, jabłko, 

kakao 200 ml, woda. 

(mleko, gluten, jaja) 

272,00 kcal 

    


