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ŚNIADANIE  

Bułka pszenna, masło, sałata, ser 
mozzarella, pomidor, rzodkiewka, kiełki, 
herbata z cytryna, imbirem i miodem 
naturalnym, Pamelo 

BUŁKA PSZENNA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól);; sałata; 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), Pamelo 

OBIAD  

Zupa zalewajka z jajkiem i 
ziemniakami, spaghetti z mięsem i 
sosem pomidorowym, brokuł gotowany 
na parze, napój jabłkowo-miętowy 

ZUPA ZALEWAJKA Z JAJKIEM I ZIEMNIAKAMI ,: (   Woda, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, cebula,  barszcz biały(woda, mąka 
pszenna, mąka żytnia, czosnek), jaja, śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych), barszcz biały(woda, mąka 
pszenna, mąka żytnia, czosnek),  chrzan tarty, czosnek, sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy); SPAGHETTI Z MIĘSEM I 
SOSEM POMIDOROWYM:   ( makaron z pszenicy durum, sos (mięso wieprzowe, pomidory, marchew, pietruszka, por, seler, cebula, 
czosnek, masło klarowane,  sól, pieprz, bazylia, oregano, papryka ostra, papryka słodka, zielona pietruszka, koper); napój jabłkowo-
miętowy:  woda, sok jabłkowy 100%, mięta 

PODWIECZOREK  

budyń czekoladowy z wiśniową 
frużeliną, ciasteczka Miśkopty 

BUDYŃ JAGLANY  :( mleko pasteryzowane 2%, kasza jaglana, cukier z prawdziwą laską wanilii); frużelina:( wiśnie, woda, mąka 
ziemniaczana); Herbatniki dla maluchów MIŚKOPTY : (mąka pszenna (71%), cukier, olej słonecznikowy, masło (z mleka) 3,3%, 
odtłuszczone mleko w proszku, substancje spulchniające (węglany amonu i węglany sodu), składniki mineralne [węglan wapnia i 
mleczan żelaza (II)], aromaty, emulgator [lecytyna (z SOI)], witaminy (B1, B2, niacyna i B6)) 
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ŚNIADANIE  
Chleb pszenny, pasta  rybna z serem, 
ogórek kiszony, rzodkiewka, papryka 
kolorowa, szczypiorek, kawa inka na 
mleku, gruszka 

Chleb pszenny ( mąka pszenna typ750 , mąka żytnia 720 , woda, , sól, drożdże); PASTA RYBNA z SEREM : (  śledz w oleju (Filety ze 
śledzia (60%), olej rzepakowy, sól. Może zawierać : gorczycę, gluten, mleko, seler, soję.), ser twarogowy półtłusty (mleko 
pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej),  Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury 

bakterii)), OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu), rzodkiewka, papryka kolorowa,  szczypiorek, 
KAWA INKA:  ( mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy), gruszka 

OBIAD  
Zupa krupnik z kaszą jęczmienną i mini 
marchewką, pieczony kotlet mielony, 
ziemniaki, surówka z białej kapusty z 
jogurtem naturalnym, woda z sokiem z 
czarnej porzeczki 

Zupa krupnik z kaszą jęczmienną i mini marchewką; (woda, marchew, marchewki mini, pietruszka, por, seler, seler naciowy, kasza 
jęczmienna, masło klarowane, sól, pieprz, cząber, koper suszony, lubczyk, bazylia, zielona pietruszka, koper); KOTLET MIELONY Z PIECA:  
( Mięso wieprzowe -karkówka, cebula, jaja, sól, pieprz, papryka ostra,  bułka tarta (mąka pszenna typ 500, drożdże, mąka żytnia, sól, 
skrobia ziemniaczana , gluten), olej rzepakowy); ziemniaki; 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)); woda, sok porzeczkowy 100%  
PODWIECZOREK  

pieczone brzoskwinie z miodem i 
domową granolą, serek waniliowy, 
biszkopty 

pieczone brzoskwinie: (brzoskwinie w syropie: (brzoskwinie,  woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: 
kwas askorbinowy), miód naturalny, granola : (płatki owsiane, miód naturalny wielokwiatowy, cynamon)); Serek waniliowy:( SER 
twarogowy półtłusty; ( mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej) , cukier z prawdziwą waniliową, 
 Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)); BISZKOPTY: (mąka pszenna typ 650, jaja świeże, 
cukier biały, miód wielokwiatowy, wodorowęglan amonu - substancja spulchniająca) 
 

 ŚNIADANIE  
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Chleb razowy z łamanym żytem, pasta z 
sera i avocado, pomidorki koktajlowe, 
sałata roszponka, kiełki, herbata z 
imbirem i miodem naturalnym, jabłko 

Chleb razowy z łamanym żytem:   ( mąka razowa typ 2000,  woda, mąka pszenna , łamane żyto 2%, płatki pszenne i żytnie,  drożdże, 
sól, olej roślinny); Pasta z avocado i sera: (SER twarogowy półtłusty;  mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej), 
avocado, Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)); pomidorki koktajlowe, sałata roszponka, 
kiełki rzodkiewki, HERBATA CZARNA  Z  IMBIREM I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , imbir, miód naturalny wielokwiatowy), jabłko 

OBIAD  

Zupa porowa z grzankami 
czosnkowymi, pieczony filet z indyka w 
warzywach, ryż gotowany na sypko, 
kompot owocowy 
 

 ZUPA POROWA  Z GRZANKAMI CZOSNKOWYMI :( woda, por, marchew, pietruszka, seler,  masło klarowane, śmietana 18% (śmietanka, 
kultury bakterii mlekowych), pietruszka zielona, koper, sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka ostra, rozmaryn, cząber, grzanki :( 
BUŁKA WEKA:   (  mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); czosnek, rozmaryn, oregano)); PIECZONY FILET Z 
INDYKA W WARZYWACH : ( filet z indyka; warzywa na patelnię: ( marchew, ziemniaki, pietruszka, por,  seler, kukurydza, papryka 
kolorowa, sól, pieprz, oregano, lubczyk, czosnek, masło klarowane , cebula), ryz biały);  kompot owocowy (woda, MIESZANKA 
KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  
Zdrowy koktajl z mango, banana i 
jogurtu naturalnego, bułka drożdżowa 
kruszak 

koktajl:( MANGO PULPA: ( Mango Alphonso 95%, cukier 4,99% regulator kwasowości - kwas cytrynowy 0,01%), banan, sok 
pomarańczowy 100%, Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)); bułka kruszak: ((mąka 
pszenna typ 550 , woda, drożdże, cukier, sól, kruszonka : (mąka pszenna typ 550, masło klarownane, cukier)) 
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ŚNIADANIE  

Stół szwedzki przygotowany przez dzieci 
( pieczywo, masło, schab pieczony w 
ziołach, ser biały , ser żółty, pomidor, 
ogórek świeży, kolorowa papryka, 
szpinak, rzodkiewka, dżem wiśniowy, 
kiełki brokułu, , herbata z cytryną i  
miodem wielokwiatowym, mandarynka 

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), Schab pieczony w ziołach ; mięso wieprzowe- schab, olej słonecznikowy, sól, pieprz, 
czosnek granulowany, majeranek, rozmaryn, papryka ostra mielona, papryka słodka mielona), SER twarogowy półtłusty; ( mleko 
pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej); SER ŻÓŁTY  (mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, azotan potasu, 
podpuszczka, kultury bakterii mlekowych, barwnik annato); pomidor, ogórek świeży, kolorowa papryka, szpinak, 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), mandarynka 

OBIAD  

Barszcz czerwony z ziemniakami, 
naleśniki z serem waniliowo- 
cynamonowym, borówkami i gorzką 
czekoladą, kompot owocowy 

BARSZCZ CZERWONY Z ZIEMNIAKAMI : (   Woda, buraki czerwone, marchew, pietruszka korzeń, cebula,  ,  czosnek, ŚMIETANA 18%:  ( 
śmietanka, kultury bakterii mlekowych),mąka żytnia, sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy), ziemniaki ); NALEŚNIKI Z 
SEREM BIALYM, BORÓWKAMI I  GORZKĄ CZEKOLADĄ: (mąka pszenna  typ 500, mąka orkiszowa pełnoziarnista, mleko pasteryzowane 
2%, woda mineralna gazowana, jaja, olej rzepakowy, cukier z prawdziwą wanilią (wanilia zmielona, cukier), SER twarogowy półtłusty;( 
mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej.), Jogurt naturalny: (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 

kultury bakterii), cukier wanilinowy ze  zmielona laska wanilii), CZEKOLADA GORZKA (miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64%.Może zawierać : 
Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko, Orzechy, Orzeszki ziemne. zawiera : Soję); borówki); kompot owocowy (woda, MIESZANKA 
KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  
Gryczane talarki z pastą ze słonecznika 
oraz czerwonej fasoli, roszponka, 
pomidorki koktajlowe, ogórek kiszony, 
herbata malinowa, banan 

talarki gryczane ;( mąka gryczana , olej sojowy); 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, pomidorki koktajlowe; OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-



sorbinian potasu); HERBATA malinowa : (woda , Owoc maliny (60%), kwiat hibiskusa, owoc dzikiej róży, aromat naturalny), banan 
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ŚNIADANIE  

Zupa mleczna – płatki owsiane z 
bakaliami,  bułka kukurydziana z 
masłem i żółtym serem,  herbata z 
cytryna, imbirem i miodem naturalnym, 
Pomarańcza 

ZUPA MLECZNA: (mleko pasteryzowane 2%, płatki owsiane; rodzynki , wiórki kokosowe, morele suszone); Masło 82%: (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); BUŁKA KUKURYDZIANA: ( mąka kukurydziana, woda, otręby 
kukurydziane, cukier, drożdże, sól, olej rzepakowy); SER ŻÓŁTY  RYCKI EDAM: ( mleko, sól, kultury bakterii, barwnik : annato 
norbiksyna),   HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, imbir, miód naturalny wielokwiatowy), 
pomarańcza 

OBIAD  

Zupa jarzynowa z ziemniakami, ryba 
panierowana pieczona, frytki, surówka z 
kiszonej kapusty, kompot owocowy 

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); RYBA PANIEROWANA PIECZONA: (flet z miruny, jaja, mąka pszenna typ 500, mąka 
kukurydziana, otręby pszenne, bułka tarta (mąka pszenna typ 550 (64%), woda, mieszanka do bułek (mąka sojowa, glukoza, regulator 
kwasowości, olej rzepakowy), drożdże, sól), płatki migdałowe, sól, pieprz cytrynowy, papryka ostra, olej rzepakowy); 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  

kasza manna na mleku z musem 
malinowym, chrupki kukurydziane, kiwi 

KASZA MANNA NA MLEKU: ( mleko pasteryzowane 2%, kasza manna pszenna, ) mus: maliny; chrupki  kukurydziane: (grys 
kukurydziany, olej rzepakowy); kiwi 
 
 

 

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

 


