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ŚNIADANIE  

bułka grahamka, masło, sałata, ser 
mozzarella, pomidor, rzodkiewka, kiełki, 
herbata z cytryna, imbirem i miodem 
naturalnym, jabłko 

BUŁKA GRAHAMKA: ( mąka pszenna typ 1850 i 550 , woda,  sól, drożdże, cukier),  Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); sałata, SER MOZZARELLA  : (pasteryzowane mleko krowie, sól, kultury bakterii fermentacji  
mlekowej (zawierają laktozę z mleka), kwas cytrynowy), pomidor, rzodkiewka, kiełki jarmużu, HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ I 
MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), jabłko 

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; SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY: ( kapusta  biała, marchew, górek świeży, papryka kolorowa , sól,  cebula , zielona pietruszka, 
szczypiorek, pieprz czarny, papryka mielona ostra, Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)), 
MAJONEZ (olej rzepakowy rafinowany, musztarda (woda, ocet, GORCZYCA, cukier, sól, przyprawy), woda, ŻÓŁTKA JAJ kurzych (7,0%)), 
napój:  woda, sok 100% jabłko, mięta 

PODWIECZOREK  

bułka weka z masłem orzechowym, kiwi BUŁKA WEKA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól), masło orzechowe : (100% orzechy arachidowe prażone, 
miód wielokwiatowy), kiwi 
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ŚNIADANIE  
Chleb żytni z pastą ze słonecznika i 
pomidorów oraz czerwonej fasoli, 
roszponka, pomidor, ogórek kiszony, 
szczypiorek, kawa inka na mleku, 
gruszka 

Chleb żytni jasny –( mąka żytnia typ 500 i 720, mąka pszenna typ 750, woda, drożdże, sól, płatki ziemniaczane, mak do dekoracji);  
PASTA ZE SŁONECZNIKA I POMIDORÓW:( słonecznik łuskany 31%, pomidory 20%, olej rzepakowy, woda, koncentrat pomidorowy 8%, 
sok cytrynowy, miód, sól, mieszanka przypraw curry 0,3%, pieprz czarny);PASTA Z CZERWONEJ FASOLI:( fasola czerwona gotowana 42%, 
soczewica gotowana 33%, pomidory, woda, oliwa z oliwek, sok cytrynowy, przyprawy, sól); sałata roszponka, pomidor; OGÓREK 
KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu); szczypiorek, kawa inka : (Mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, 
żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); gruszka 

OBIAD  
Zupa jarzynowa z ziemniakami, 
makaron spaghetti z tuńczykiem i 
zielonym groszkiem w sosie 
pomidorowym, kompot owocowy,  
woda z limonką 

ZUPA JARZYNOWA Z ZIEMNIAKAMI:   ( woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, por, seler, brokuł, kalafior, fasolka szparagowa, groszek 
zielony, śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych), zielona pietruszka, koper, sól, pieprz, papryka ostra, 
bazylia, rozmaryn, ziele angielskie, liść laurowy);  MAKARON z TUŃCZYKIEM i ZIELONYM GROSZKIEM W  SOSIE POMIDOROWYM: 
(makaron z pszenicy durum, sos(( RYBA – Tuńczyk w sosie własnym:( tuńczyk, woda, sól), groszek zielony konserwowy : ( groszek 
zielony, woda, sól), koncentrat pomidorowy 30%, sok pomidorowy 100% , marchew, pietruszka, por, seler,  cebula, czosnek, masło 
klarowane, sól, pieprz, bazylia, oregano, papryka ostra, papryka słodka, zielona pietruszka, koper); ; kompot owocowy (woda, 
MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) ; 
woda, limonka 

PODWIECZOREK  

ciasteczka owsiane, serek waniliowy Ciasteczka owsiane: ( patki owsiane, miód naturalny, jabłka, banan,  rodzynki,  mąka pszenna, jajka, sól, cynamon, cukier z prawdziwą 
wnilinią), Serek waniliowy  ( serek twarogowy, śmietanka, cukier, koncentrat z marchwi z krokosza barwierskiego, naturalny aromat 
waniliowy), pieczony ananas ( ananas , cukier trzcinowy, cynamon);  
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ŚNIADANIE  

bułka pszenna, pasta z avocado i jaj,  
pomidor, rzodkiewka,  papryka 
kolorowa, kawa inka na mleku, melon 

BUŁKA PSZENNA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); Pasta z avocado i jaj: (avocado, jaja, Jogurt naturalny:( 

mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)); pomidor, rzodkiewka, papryka kolorowa, kawa inka : (Mleko 
pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); melon 
 
 

OBIAD  

Zupa koperkowa z makaronem kuleczki, 
pieczony kotlet schabowy, ziemniaki, 
surówka z selera i jabłka z jogurtem 
naturalnym, kompot owocowy 
 

 ZUPA KOPERKOWA  z makaronem: (woda, koperek, marchew, pietruszka, seler, ŚMIETANA 18%:  ( śmietana  pasteryzowana.), 
pietruszka zielona, por, sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka ostra, rozmaryn, cząber, makaron kuleczki( mąka pszenna semolina ( 
100%),może zawierać śladowe ilości jajek) Pieczony kotlet schabowy :(mięso wieprzowe- schab, jaja, mąka pszenna typ 500, sól, pieprz, 
papryka mielona , bułka tarta (mąka pszenna typ 500, drożdże, mąka żytnia, sól, skrobia ziemniaczana , gluten)), ziemniaki, surówka z 
selera i jabłka w jogurcie naturalnym:  ( seler, jabłko,  żurawina , 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  
domowy kisiel marchwiowy, 
podpłomyki pszenne, banan 

KISIEL DOMOWY MARCHWIOWY: ( woda, sok(przeciery z marchwi, brzoskwiń, jabłek, cukier trzcinowy, kwas cytrynowy, witamina C, 
aromaty), mąka ziemniaczana, ksylitol); PODPŁOMYKI- (mąka pszenna, tłuszcz roślinny (rzepakowy), mleko odtłuszczone w proszku, 
emulgator: lecytyna (z rzepaku), substancje spulchniające: wodorowęglan sodu, pirofosforan disodowy), banan 
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ŚNIADANIE  

chleb pszenny, masło, szpinak, ser żółty, 
ogórek kiszony, rzodkiewka, papryka 
kolorowa, kiełki jarmużu, kakao na 
mleku, kiwi 

Chleb pszenny ( mąka pszenna typ750 , mąka żytnia 720 , woda, , sól, drożdże);  Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych, barwnik β-karoten);szpinak, SER ŻÓŁTY  (mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, azotan potasu, podpuszczka, 
kultury bakterii mlekowych, barwnik annato); OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu), rzodkiewka,  
papryka kolorowa; kiełki jarmużu, kakao: (mleko pasteryzowane 2%, kakao naturalne 100%); kiwi 

OBIAD  

Zupa gulaszowa  z pieczonym udkiem z 
indyka, zapiekany ryż  z jabłkami, nektar 
bananowy 

ZUPA GULASZOWA: ( woda, papryka kolorowa, mięso drobiowe- indyk, marchew, pietruszka, por, seler, kukurydza, groszek zielony, 
pomidory, cebula, masło klarowane, sól, pieprz, papryka ostra, bazylia, cząber, rozmaryn, mąka pszenna typ 500 ) ryż z jabłkami : ( ryż 
biały, mleko 2%, Napój owsiany: woda , owies może zawierać soję, orzechy,) jabłka, cynamon); Nektar bananowy: (woda, przecier 
bananowy (30%), cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G),regulator kwasowości - kwas cytrynowy, potas) 
 
 

PODWIECZOREK  
surówka z marchewki, jabłka i 
pomarańczy, bułka maślana z masłem 

surówka :( marchew, jabłko, pomarańcza); BUŁKA MAŚLANA:  ( mąka pszenna typ 500, woda, masło, drożdże, sól, cukier); Masło 82%: 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten) 
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ŚNIADANIE  

Zupa mleczna – płatki gryczane z 
rodzynkami i morelami,  bułka pszenna 
z masłem i powidła śliwkowe, herbata z 
cytryna, imbirem i miodem naturalnym, 
jabłko 

ZUPA MLECZNA: (mleko pasteryzowane 2%, płatki gryczane; rodzynki, morele); BUŁKA PSZENNA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  
woda, drożdże, cukier,  sól); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); POWIDŁA 
ŚLIWKOWE: (śliwki węgierki, cukier, Sporządzono z 182 g owoców ma 100 g produktu), HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ I MIODEM :  ( 
Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), jabłko 

OBIAD  

Zupa krem z białych warzyw z prażonym 
ziarnem słonecznika,  ryba pieczona z 
przyprawami i oliwą, frytki 
ziemniaczane, surówka z kiszonej 
kapusty, 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) , ziarna słonecznika; Ryba miruna z przyprawami( ryba miruna bez skóry, sól, pieprz, papryka mielona słodka, 
pieprz cytrynowy, majeranek, oliwa z oliwek); frytki: ziemniaki, olej rzepakowy; SURÓWKA Z KAPUSTY KISZONEJ:   ( kapusta kiszona 
(kapusta biała, marchew, woda, sól, sorbinian potasu), marchew, jabłko, cebula, olej rzepakowy 100%, zielona pietruszka, szczypiorek, 
koperek);kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, 
truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  

Mus owocowo-warzywny, biszkopt 
domowy kukurydziany pieczony w 
przedszkolu 

MUS OWOCOWO-WARZYWNY;  (Przecier jabłkowy (70%), sok z czerwonych buraków z zagęszczonego soku (20%), przecier 
truskawkowy (10%)./ Przeciery: z jabłek (39%), gruszek (20%), białej marchwi (20%), pasternaka (10%) i bananów (10%), sok jabłkowy z 
zagęszczonego soku (1%), witamina C), / przecier z mango z zagęszczonego przecieru (43%), przecier z bananów (20%), sok ananasowy z 
zagęszczonego soku (14%), przeciery z : dyni (10%), marchwi (7%) i jabłek (6%), witamina C); BISZKOPT KUKURYDZIANY DOMOWY:  ( 
mąka pszenna typ 500, mąka kukurydziana, jaja, cukier, proszek do pieczenia, zmielona laska wanilii) 
 

 

ALERGENY OZNACZONE SĄ POGRUBIONĄ CZCIONKĄ ,    UWAGA – zastrzega się zmiany w jadłospisie 

 


