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ŚNIADANIE  
Bułka pszenna,  pasta z sera i 
jaja, rzodkiewka,  papryka 
kolorowa, kiełki,  kakao, herbata 
z cytryną, melon 

BUŁKA GRAHAMKA: ( mąka pszenna typ 1850 i 550 , woda,  sól, drożdże, cukier), pasta : (SER twarogowy półtłusty;  (mleko 
pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej), jaja, Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, 
żywe kultury bakterii)), rzodkiewka , papryka kolorowa, kiełki jarmużu; kakao: (mleko pasteryzowane 2%, kakao naturalne 100%); 
HERBATA CZARNA  Z MIODEM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata czarna , cytryna, miód wielokwiatowy); melon 

OBIAD  

Rosół, drobiowo- wołowy z 
makaronem, pulpety wieprzowo-
wołowe w sosie chrzanowym, 
ziemniaki, surówka z białej 
kapusty z majonezem, napój 
jabłkowo-miętowy 

Rosół: (woda, marchew, pietruszka, seler,  por, kurczak, wołowina,  lubczyk, sól, pieprz, zielona pietruszka, liść laurowy,), makaron 
(mąka pszenna makaronowa), PULPETY WIEPRZOWO-WOŁOWE:  (mięso wieprzowe karkówka, mięso wołowe antrykot, jaja, płatki 
owsiane, papryka kolorowa, cebula,  czosnek, olej słonecznikowy, sól, pieprz, papryka ostra, papryka słodka), sos chrzanowy (woda,  
chrzan tarty, mąka pszenna typ 500,  masło klarowane, sól, pieprz biały, ziele angielskie, liść laurowy), ziemniaki, sok jabłkowy 
100%, mięta;  

PODWIECZOREK  

Budyń waniliowy z musem 
malinowym, chrupki 
kukurydziane 

BUDYŃ DOMOWY WANILIOWY:( mleko pasteryzowane 2%, mąka pszenna typ 500, mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana, żółtko 
jaja kurzego, masło 82%, cukier, zmielona laska wanilii); mus; maliny; chrupki  kukurydziane: grys kukurydziany, olej rzepakowy 
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ŚNIADANIE  
Chleb żytni z masłem, serek 
ziarnisty z ogórkiem , rzodkiewką 
papryką , szczypiorkiem, herbata 
z cytryną i miodem, mandarynka 

Chleb żytni jasny –( mąka żytnia typ 500 i 720, mąka pszenna typ 750, woda, drożdże, sól, płatki ziemniaczane, mak do dekoracji) 
Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); Serek :( ser twarogowy ziarnisty( z mleka), 
śmietanka (z mleka), sól); ogórek, rzodkiewka, papryka, szczypiorek; HERBATA CZARNA  Z MIODEM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata 
czarna , cytryna, miód wielokwiatowy); mandarynka 

OBIAD  
Zupa krem z pomidorów i 
papryki z grzankami ziołowymi, 
racuszki z filetem z indyka, 
pieczarkami i papryką kolorową, 
ryż, surówka brokuł z serem feta, 
prażonym słonecznikiem i sosem 
czosnkowym, woda z sokiem z 
czarnej porzeczki  

ZUPA KREM Z PAPRYKI I POMIDORÓW:  ( woda, marchew, pomidory, papryka czerwona, seler, pietruszka korzeń, por, ziemniaki, 
cebula,  , czosnek  świeży, masło klarowane, zielona pietruszka, koper, sól, pieprz, papryka ostra, bazylia, rozmaryn, ziele angielskie, 
liść laurowy); grzanki :( BUŁKA WEKA:   (  mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); czosnek, rozmaryn, 
oregano); RACUSZKI:   (mąka pszenna typ 500, jaja, mleko pasteryzowane 2%, mąka ryżowa, mąka gryczana, olej rzepakowy, filet 
drobiowy, pieczarki, sól, pieprz czarny , papryka mielona słodka);ryż z warzywami;( ryz biały, marchewka, groszek zielony, kurkuma); 
surówka: brokuł, ser feta (mleko pasteryzowane, chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, bakteria fermentacji mlekowej), 
Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii), czosnek, słonecznik; woda, sok 100% 
czarna porzeczka 

PODWIECZOREK  

koktajl jogurtowy z ananasem, 
chipsy jabłkowe 

Koktajl jogurtowy z ananasem:( Jogurt naturalny: (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii), ANANAS w 
SYROPIE : (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)); Jabłko Crispy Natural:( jabłko 100%. Do wyprodukowania 
100 g produktu gotowego użyto 1000 g świeżych jabłek,  produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą)). 
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ŚNIADANIE  

Stół szwedzki przygotowany 
przez dzieci ( pieczywo, masło, 
pasta z sera białego ze 

Chleb pszenny ( mąka pszenna typ750 , mąka żytnia 720 , woda, , sól, drożdże; Chleb słonecznikowy(woda, mąka żytnia typu 2000, 
mąka żytnia typu 720, mąka pszenna 750, woda, sól,  drożdże, ziarna w zmiennej ilości);; Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, 
kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten), pasta z sera białego (ser twarogowy półtłusty (mleko pasteryzowane, kultury 
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szczypiorkiem, kiełbasa 
krakowska sucha , ser żółty, 
pomidor, ogórek, kolorowa 
papryka, sałata roszponka, 
rzodkiewka, dżem wiśniowy, 
kiełki brokułu, , herbata z cytryną 
i  miodem wielokwiatowym, 
gruszka 

bakterii fermentacji mlekowej), Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii), 
szczypiorek); SER ŻÓŁTY  (mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, azotan potasu, podpuszczka, kultury bakterii mlekowych, 
barwnik annato); filet z indyka pieczony w ziołach ; mięso drobiowe- filet indyczy, olej słonecznikowy, sól, pieprz, czosnek 
granulowany, majeranek, rozmaryn, papryka ostra mielona, papryka słodka mielona); pomidor, ogórek, kolorowa papryka, sałata 
roszponka,  rzodkiewka, kiełki brokułu, dżem wiśniowy: ( wiśnie (100 g wiśni zużyto na 100 g produktu), cukry pochodzące z 
owoców, substancja żelująca - pektyny sporządzono ze 100 g owoców na 100 g produktu) 
 HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, miód wielokwiatowy), gruszka 

OBIAD  

Zupa kalafiorowa z ziemniakami,  
makaron pełnoziarnisty z serem i 
borówkami,  sok pomarańczowy 

ZUPA KALAFIOROWA Z ZIEMNIAKAMI:   (woda, ziemniaki, kalafior, marchew, pietruszka, por, seler, śmietana 18%: (  śmietana 18% 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych),  pietruszka zielona, koper, sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka 
ostra, rozmaryn, cząber); MAKARON Z SEREM (makaron :mąka makaronowa pszenna pełnoziarnista), (ser twarogowy półtłusty 
(mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej) , masło klarowane, borówki); sok pomarańczowy 100% 
 

PODWIECZOREK  

 
 

Pizzerinki z pieczarkami, filetem 
drobiowym, papryka i serem 
żółtym z pesto pomidorowo-
bazyliowym, herbata owocowa 

PIZZERINKI Z PIECZARKAMI, PAPRYKĄ I SEREM ŻÓŁTYM:   ciasto (mąka pszenna typ 500, mleko pasteryzowane 3,2%, drożdże, olej 
słonecznikowy, sól, drożdże, cukier),  farsz (mięso drobiowe, cebula, czosnek, oliwki zielone,  sól, pieprz czarny, papryka ostra, olej 
rzepakowy, ser żółty (mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, azotan potasu, podpuszczka, kultury bakterii mlekowych, barwnik 

annato), pesto (pomidory, świeża papryka, sól, pieprz, czarny, ostra papryka, bazylia, oregano); Herbata owocowa( owoce aronii 

35%, jabłka 25%, kwiat hibiskusa 11%, owoce maliny 9%, owoce czarnej porzeczki 9%, skórka z pomarańczy 4%, koncentrat soku z aronii, aromat, 
regulator kwasowości-kwas cytrynowy) 
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ŚNIADANIE  
Chleb razowy, pasta z ciecierzycy 
i pieczonych warzyw, ogórek 
kiszony, rzodkiewka, kiełki, kawa 
inka na mleku, kiwi  

Chleb razowy (  mąka pszenna typu 750, mąka żytnia typu 720,  woda, sól,  drożdże); PASTA Z CIECIERZYCY i  PIECZONCH WARZYW: ( 
ciecierzyca , marchew, pietruszka, papryka kolorowa, por, seler,  cebula, sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka mielona, 
papryka ostra, bazylia, olej rzepakowy); OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu), rzodkiewka, 
kiełki, KAWA INKA:  ( mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy), kiwi 

OBIAD  
Zupa cebulowa z prażonym 
ziarnem słonecznika,  
polędwiczki wieprzowe pieczone 
w warzywach, kasza gryczana , 
surówka buraczki ćwikłowe z 
chrzanem, kompot owocowy 

ZUPA CEBULOWA: (Woda, ziemniaki, cebula, marchew, pietruszka, por, seler,  masło klarowane, , zielona pietruszka, koper, sól, 
pieprz, rozmaryn, lubczyk, ziele angielskie, liść laurowy, kurkuma, majeranek, czosnek; ziarna słonecznika); .); Mięso wieprzowe- 
polędwiczka, SOS WARZYWNY:   (   papryka kolorowa, pomidory całe w puszce:( pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy),marchew, pietruszka, por, seler,  woda, siemię lniane, cebula, czosnek, sól, pieprz czarny, 
papryka ostra, ziele angielskie, liść laurowy, zielona pietruszka); kasza gryczana; surówka: ( buraki ćwikłowe, sól, pieprz, chrzan tarty, 
cukier); ));  kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez 
pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  
Ciasto bananowe , herbata 
owocowa,  mandarynka 

CIASTO BANANOWE:    banany, mąka pszenna typ 500, mąka orkiszowa pełnoziarnista, jaja, Masło 82%:  (  śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten), orzechy włoskie, rodzynki, żurawina suszona, cukier trzcinowy, 
soda oczyszczona, cukier waniliowy z mieloną laską wanilii); HERBATA malinowa : (woda , Owoc maliny (60%), kwiat hibiskusa, owoc 
dzikiej róży, aromat naturalny); mandarynka  
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ŚNIADANIE  

Zupa mleczna – owsianka z 
bakaliami, bułka wieloziarnista z 
masłem, miodem naturalnym, 
herbata z cytryną, jabłko 

ZUPA MLECZNA:   ( mleko pasteryzowane 2%, płatki owsiane,  wiórki kokosowe, rodzynki, suszone śliwki, banan); Bułka 
wieloziarnista (mąka pszenna typ 550, woda, drożdże, sól, cukier, mieszanka ziarnista), Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury 

bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); miód naturalny; ; HERBATA CZARNA  Z MIODEM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata czarna , cytryna, 
miód wielokwiatowy) jabłko 

OBIAD  

Zupa szpinakowa z jakiem , Ryba 
w panierce z pieca, frytki , 
surówka wielowarzywna z sosem 
winegret, kompot owocowy,  
woda  mineralna  cytryną 
 

ZUPA SZPINAKOWA Z JAJKIEM I ZIEMNIAKAMI:   Woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, por, seler, seler naciowy, szpinak, jaja, 
ŚMIETANA 18%:   śmietana  ukwaszona, substancje zagęszczające : skrobia modyfikowana, mączka chleba świętojańskiego, guma 
guar, pektyna), cebula, czosnek świeży, masło klarowane, koper, zielona pietruszka, sól, pieprz, papryka ostra, lubczyk, rozmaryn, 
cząber);  Ryba w panierce:(Ryba Miruna (filet rybny, jajka, sól, pieprz, bułka tarta bułka(mąka pszenna typ550, mąka graham, 
drożdże, cukier, sól, woda), olej rzepakowy), frytki: ziemniaki, olej rzepakowy, surówka wielowarzywna ; ( kapusta pekińska, 
marchew, ogórek, pomidor, papryka kolorowa, sos winegret( woda, oliwa z oliwek, sok z cytryny, sól, pieprz, czosnek));  kompot 
owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, 
czerwone porzeczki); woda mineralna z cytryną 

PODWIECZOREK  

Pannacotta jogurtowa z 
malinami, ciastka zbożowe 

Pannacotta jogurtowa z malinami:( Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii), 
cukier z prawdziwą waniliową, żelatyna wieprzowa), maliny; CIASTKO ZBOŻOWE Z morelą:( Mąka pszenna, pełnoziarniste 
płatki owsiane 26%, owoce suszone 21,5% [rodzynki: rodzynki, olej kokosowy; daktyle (daktyle, mąka ryżowa), żurawina suszona z 
sokiem z ananasa 5% (morela, syrop z ananasa, koncentrat soku z ananasa, olej słonecznikowy)], olej słonecznikowy, inulina, 
skoncentrowany sok jabłkowy, substancje spulchniające: węglany sodu (soda oczyszczona); aromat. 
Może zawierać orzechy, mleko i soję) 

 

ALERGENY OZNACZONE SĄ POGRUBIONĄ  TRZCIONKĄ 

UWAGA – zastrzega się zmiany w jadłospisie 

 


