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ŚNIADANIE  

bułka pszenna z masłem, jajecznica z 
warzywami, sałatka z pomidorów z 
rzodkiewką, czerwoną cebulką i 
szczypiorku, kawa inka na mleku, 
herbata z cytryn, imbirem i miodem 
naturalnym, gruszka 

BUŁKA PSZENNA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 

mlekowych, barwnik β-karoten); JAJECZNICA: ( jaja, masło klarowane, cebula, papryka kolorowa, szczypiorek); pomidor, rzodkiewka, 
czerwona cebula, roszponka; KAWA INKA:  ( mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); 
HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ, IMBIREM I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), gruszka 
 

OBIAD  

Zupa krem z białych warzyw z 
grzankami czosnkowymi, pieczony 
kotlet schabowy, ziemniaki, surówka 
wielowarzywna, kompot owocowy 

ZUPA KREM Z BIAŁYCH WARZYW: (woda, seler, pietruszka korzeń, marchewka, por, ziemniaki, cebula,  ŚMIETANA 18%:  ( śmietana  
pasteryzowana.), 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); ziemniaki, SURÓWKA Wielowarzywna z jogurtem naturalnym: ( kapusta  pekińska, marchew, ogórek, pomidor woda, sól, 
cebula, olej rzepakowy, zielona pietruszka, szczypiorek, pieprz czarny, papryka mielona ostra, olej rzepakowy , sok z cytryny, Jogurt 

naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii) ); kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: 
owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  

kasza kukurydziana na mleku 
migdałowym, pieczona śliwka, chrupki 
kukurydziane 

kasza kukurydziana na mleku migdałowym:(kasza kukurydziana, Napój migdałowy: (Woda, ryż (8,5%), migdały (2%), olej słonecznikowy, 
sól morska, emulgator: lecytyny ze słonecznika; stabilizator: guma gellan; witaminy: B6, B12, D, E. Może zawierać soję i inne orzechy.)); 
śliwki, chrupki  kukurydziane: grys kukurydziany, olej rzepakowy 
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ŚNIADANIE  
Chleb żytni, masło, sałata, szynka 
wieprzowa, pomidor, rzodkiewka, 
szczypiorek, kawa inka na mleku, 
herbata czarna z cytryną, imbirem i 
miodem naturalnym, jabłko 

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); sałata; pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, SZYNKA 

WIEPRZOWA: (mięsa szynki wieprzowej min. 95 %; sól, przyprawy(ziele angielskie, majeranek, oregano,  pieprz, liść laurowy, bazylia, 

czosnek, cukier); KAWA INKA:  ( mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); HERBATA 
CZARNA  Z  CYTRYNĄ, IMBIREM I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), jabłko 

OBIAD  
Zupa ogórkowa z ziemniakami, racuchy 
drożdżowe z musem mango, kompot 
owocowy, woda z cytryną ,  

ZUPA OGÓRKOWA Z ZIEMNIAKAMI: ( woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, por, seler,  ogórki kiszone (ogórki,  sól, substancja 
konserwująca-sorbinian potasu), masło klarowane, śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych), zielona 
pietruszka, koper, sól, pieprz, rozmaryn, lubczyk, ziele angielskie, liść laurowy.); RACUCHY DROŻDŻOWE Z MUSEM : racuchy (mąka 
pszenna typ 500, mąka jaglana, mąka gryczana, olej rzepakowy, zmielona laska wanilii, mleko pasteryzowane 3,2%, drożdże, cukier) ; 
mus: mango; kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez 
pestek, truskawki, czerwone porzeczki                                    

PODWIECZOREK  

kisiel ananasowy, biszkopty, banan KISIEL ANANASOWY: ( woda, ANANAS w SYROPIE : (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); mąka ziemniaczana, 
ksylitol); BISZKOPTY: (mąka pszenna typ 650, jaja świeże, cukier biały, miód wielokwiatowy, wodorowęglan amonu - substancja 
spulchniająca); banan 
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ŚNIADANIE  

chleb pszenny, pasta z tuńczyka i sera, 
ogórek kiszony, papryka kolorowa, 
kiełki rzodkiewki, herbata z cytryną, 
imbirem i miodem naturalnym, melon 

Chleb pszenny ( mąka pszenna typ750 , mąka żytnia 720 , woda, , sól, drożdże);  PASTA RYBNA z SEREM : (  ser twarogowy półtłusty 
(mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej.), ryba – tuńczyk w sosie własnym:( tuńczyk, woda, sól), Jogurt naturalny:( 

mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)); OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-
sorbinian potasu), papryka kolorowa, kiełki rzodkiewki, HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ, IMBIREM I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , 
cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), melon 

OBIAD  

Zupa brokułowa z ziemniakami, gulasz 
cielęcy z kaszą kuskus, surówka z pora i 
jabłka, woda z sokiem pomarańczowym  

ZUPA BROKUŁOWA Z ZIEMNIAKAMI:   woda, ziemniaki, brokuł, marchew, pietruszka, por, seler, śmietana 18%: (  śmietana 18% 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych),), pietruszka zielona, koper, sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka ostra, 
rozmaryn, cząber); GULASZ CIELĘCY  (    mięso cielęce, marchew, pietruszka, por, seler, cebula, świeży czosnek,  olej rzepakowy, woda, 
pieprz czarny, sól, papryka słodka, bazylia, rozmaryn, mąka pszenna,  śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
mlekowych)); kasza kuskus; surówka z pora i jabłka w jogurcie naturalnym:  ( por, jabłko, Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku 
odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii); woda, sok pomarańczowy 100% 

PODWIECZOREK  
Ciasteczka owsiane z jabłkiem 
wypiekane w przedszkolu,  serek 
waniliowo-brzoskwiniowy 

Ciasteczka owsiane: ( patki owsiane, miód naturalny, jabłka, banan,  rodzynki,  mąka pszenna, jajka, sól, cynamon, cukier z prawdziwą 
wanilią), Serek waniliowo-brzoskwiniowy (SER twarogowy półtłusty; ( mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej) , 
Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii) brzoskwinie w syropie: (brzoskwinie,  woda, cukier, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy),cukier waniliowy z prawdziwą wanilią); 
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ŚNIADANIE  

chleb słonecznikowy, pasztet z kurczaka 
i pieczonych warzyw, ogórek świeży, 
rzodkiewka papryka kolorowa, 
szczypiorek, kawa inka na mleku, 
herbata z cytryną, imbirem i miodem 
naturalnym, pomarańcza 

Chleb słonecznikowy(woda, mąka żytnia typu 2000, mąka żytnia typu 720, mąka pszenna 750, woda, sól,  drożdże, ziarna w zmiennej 
ilości); PASTA Z KURCZAKA PIECZONEGO I WARZYW: (mięso drobiowe, marchew, pietruszka, papryka kolorowa, por, seler,  cebula, sól, 
pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka mielona, papryka ostra, czosnek niedźwiedzi, bazylia, olej rzepakowy); ogórek świeży, 
rzodkiewka, papryka kolorowa; kawa inka : (Mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); 
HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ, IMBIREM I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), 
pomarańcza 

OBIAD  

Zupa z soczewicy z ziemniakami i 
wiejską kiełbasą, kluski śląskie z 
masłem, surówka z marchewki i jabłka, 
nektar bananowy 
 

ZUPA Z SOCZEWICY Z ZIEMNIAKAMI I WIEJSKĄ KIEŁBASĄ:  (woda, ziemniaki, marchew, soczewica, kiełbasa (Na 100g wyrobu  min. 102g 
mięsa wieprzowego  i 5 g mięsa wołowego, w jadalnej osłonce, długość ok. 30-35 cm skład:(mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, 
czosnek, pieprz, cukier, ekstrakty przypraw, bez konserwantów i polepszaczy smaku), pietruszka, por, seler, cebula, czosnek świeży, 
masło klarowane, koper, zielona pietruszka, sól, pieprz, oregano, bazylia, lubczyk, ziele angielskie, liść laurowy); KLUSKI ŚLĄSKIE :  
(ziemniaki, mąka ziemniaczana, jaja, woda, sól, masło klarowane); surówka: marchew, jabłko; nektar bananowy :( woda, przecier 
bananowy (30%), cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, potas),  

PODWIECZOREK  
pączki, kakao na mleku, kiwi Pączki: (mąka pszenna typ 550, woda, drożdże, cukier, olej rzepakowy, sól, nadzienie : wiśnie); kakao: (mleko pasteryzowane 2%, kakao 

naturalne 100%); kiwi 
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ŚNIADANIE  

Zupa mleczna- płatki ryżowe z wiśniami, 
bułka maślana z masłem, jajkiem i 
szczypiorkiem. herbata czarna z 
cytryną, imbirem i miodem naturalnym, 
banan  

ZUPA MLECZNA:   ( mleko pasteryzowane 2%, płatki ryżowe, wiśnie), BUŁKA MAŚLANA:  ( mąka pszenna typ 500, woda, masło, 
drożdże, sól, cukier); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); jajko; szczypiorek; HERBATA 
CZARNA  Z MIODEM IMBIREM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód wielokwiatowy) ; banan 

OBIAD  

Zupa koperkowa z makaronem kuleczki, 
ryba po grecku, ziemniaki, surówka z 
ogórka kiszonego z cebulką, fasolka 
szparagowa gotowana na parze, 
kompot owocowy, woda z cytryną 

ZUPA koperkowa z makaronem: (woda, koperek zielony, marchew, pietruszka, por, seler,   śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, 
kultury bakterii mlekowych), zielona pietruszka, sól, pieprz, papryka ostra, bazylia, rozmaryn, ziele angielskie, liść laurowy, makaron z 
pszenicy durum);RYBA PO GRECKU:  (filet z miruny, marchew, pietruszka, seler, pomidory,  por, cebula, olej rzepakowy, sok z cytryny, 
sól, pieprz, bazylia, rozmaryn, papryka ostra, papryka słodka, czosnek granulowany, koper suszony, ziele angielskie, liść laurowy); 
ziemniaki; surówka:( OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu), cebulka, szczypiorek, pieprz czarny 
mielony, olej rzepakowy 100%); fasolka szparagowa,  kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych 
proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki), woda, cytryna 

PODWIECZOREK  

Bułka wek z masłem i żółtym serem, 
rzodkiewką i kiełkami jarmużu, herbata 
z cytryną , imbirem i miodem 
naturalnym 

BUŁKA WEKA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 

mlekowych, barwnik β-karoten); SER ŻÓŁTY  (mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, azotan potasu, podpuszczka, kultury bakterii 
mlekowych, barwnik annato); rzodkiewka, kiełki jarmużu; HERBATA CZARNA  Z MIODEM IMBIREM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata czarna , 
cytryna, imbir, miód wielokwiatowy) ; kiwi 

 

ALERGENY OZNACZONE SĄ POGRUBIONĄ CZCIONKĄ ,     

UWAGA – zastrzega się zmiany w jadłospisie 

 


