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ŚNIADANIE  
Bułka grahamka,  masło, pasta z 
sera i jaja, ogórek świeży, 
papryka kolorowa,  kiełki, kakao, 
melon 

BUŁKA GRAHAMKA: ( mąka pszenna typ 1850 i 550 , woda,  sól, drożdże, cukier), Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 

mlekowych, barwnik β-karoten); pasta : (SER twarogowy półtłusty;  (mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej), jaja, 
Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii)), ogórek świeży, papryka kolorowa , 
kiełki rzodkiewki; kakao: (mleko pasteryzowane 2%, kakao naturalne 100%); melon 

OBIAD  
Zupa szpinakowa z jajkiem i 
ziemniakami, naleśniki z serem, 
pomarańcza i gorzką czekoladą, 
sok ananasowy 

ZUPA SZPINAKOWA Z JAJKIEM I ZIEMNIAKAMI: (   Woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, por, seler, seler naciowy, szpinak, jaja, 
śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych), cebula, czosnek świeży, masło klarowane, koper, zielona 
pietruszka, sól, pieprz, papryka ostra, lubczyk, rozmaryn, cząber); NALEŚNIKI Z SEREM BIALYM, POMARAŃCZĄ I  GORZKĄ 
CZEKOLADĄ:      (mąka pszenna  typ 500,  mąka żytnia 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); pomarańcza; Sok ananasowy:(sok ananasowy z zagęszczonego soku (50%), 
woda, syrop glukozowo-fruktozowy (G) i/lub cukier (D), stabilizator - pektyna, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witamina C, 
D, G - w zależności od użytego składnika:Zawartość owoców minimum 50%) 

PODWIECZOREK  
kisiel z czarnej porzeczki, 
biszkopty, banan 

KISIEL Z CZARNEJ PORZECZKI: ( woda, Sok/ nektar z czarnej porzeczki: (woda, sok z czarnych porzeczek z zagęszczonego soku (26%), 
cukier, Zawartość owoców minimum 26%), cukier trzcinowy,  mąka ziemniaczana); BISZKOPTY: (mąka pszenna typ 650, jaja świeże, 
cukier biały, miód wielokwiatowy, wodorowęglan amonu - substancja spulchniająca), banan 
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ŚNIADANIE  
Chleb słonecznikowy, masło, 
roszponka, ser żółty, pomidor, 
rzodkiewka, kiełki, kawa inka na 
mleku, gruszka 

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); SER ŻÓŁTY  RYCKI EDAM: ( mleko, 
sól, kultury bakterii, barwnik : annato norbiksyna); pomidor; rzodkiewka, kiełki jarmużu,  KAWA INKA:   (mleko pasteryzowane 2%, 
kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); gruszka 

OBIAD  
Zupa kapuśniak zabielany z 
kiszonej kapusty z ziemniakami, 
polędwiczki w sosie paprykowo-
pomidorowym, mix kasz, sałata 
lodowa z ogórkiem i 
pomidorkami koktajlowymi z  
oliwą , kompot owocowy 

Kapuśniak zabielany z kiszonej kapusty z ziemniakami:   ( woda, kapusta kiszona (kapusta biała, marchew, woda, sól, sorbinian 
potasu), ziemniaki, marchew, pietruszka, por, seler, ŚMIETANA 18%:  ( śmietanka, kultury bakterii mlekowych.), zielona pietruszka, 
koper, sól, pieprz, papryka ostra, rozmaryn, ziele angielskie, liść laurowy); polędwiczki w sosie paprykowym:( polędwiczki 
wieprzowe, SOS PAPRYKOWO-POMIDOROWY: ( papryka kolorowa, pomidory, marchew, pietruszka, por, seler,  woda, siemię lniane, 
cebula, czosnek, masło klarowane, sól, pieprz czarny, papryka ostra, ziele angielskie, liść laurowy, zielona pietruszka); mix kasz:( 
kasza jęczmienna, kasza gryczana, kasza bulgur), surówka:( sałata, ogórek świeży, pomidorki koktajlowe, oliwa z oliwek, cytryna, sól, 

pieprz czarny  mielony ); kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, 
wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  

budyń czekoladowy z 
borówkami, chipsy owocowe, 
kiwi 

BUDYŃ CZEKOLADOWY: (  Mleko pasteryzowane 2%, mąka pszenna typ 500,  mąka ziemniaczana, kakao naturalne, masło 82%,  
cukier, cukier z wanilią (cukier, zmielona laska wanilii), borówki, Jabłko Crispy Natural:( jabłko 100%. Do wyprodukowania 100 g 
produktu gotowego użyto 1000 g świeżych jabłek,  produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą))., kiwi 
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ŚNIADANIE  

Jajecznica ze szczypiorkiem bułka 
kukurydziana z  masłem, 
ogórkiem świeżym, szpinakiem , 
rzodkiewką, czerwona cebulka, 
kakao na mleku, pomarańcza 
 
 

BUŁKA KUKURYDZIANA: ( mąka kukurydziana, woda, otręby kukurydziane, cukier, drożdże, sól, olej rzepakowy); Masło 82%: 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); jaja, masło klarowane, szczypiorek, ogórek świeży,  
szpinak, rzodkiewka, czerwona cebula, kakao: (mleko pasteryzowane 2%, kakao naturalne 100%), pomarańcza 

OBIAD  

Zupa grysikowa z kalafiorem, 
burgery rybne, ziemniaki, 
surówka z kiszonego ogórka z 
czerwoną cebulką i kolorową 
papryką,  kompot owocowy 

ZUPA GRYSIKOWA Z KALAFIOREM:  (  woda, marchew, pietruszka, por, seler, kasza manna, kalafior, brokuł, cebula, czosnek świeży, 
koper, zielona pietruszka, masło klarowane, sól, pieprz czarny, liść laurowy, bazylia, ziele angielskie, koper suszony, czosnek 
granulowany); Burgery rybne :  (filet z miruny, mintaja, 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),  ziemniaki, kompot owocowy (woda, 
MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 
 
 

PODWIECZOREK  

 
 

koktajl truskawkowo- bananowy 
bułka  drożdżowa kruszak z 
masłem,  

Koktajl truskawkowo-bananowy:( truskawki, banan, 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)); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); 
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ŚNIADANIE  
Chleb żytni, masło, kiełbaski 
frankfurterki na ciepło, sałatka z 
pomidorów, rzodkiewki, cebulki i 
szczypiorku, kawa inka na mleku,  
herbata z cytryną , winogrono 

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); ; frankfurterki:(kiełbaski cienkie wędzone, 
parzone, ,w jadalnej osłonce, dł. ok. 15-20 cm., zawartość min. 85% mięsa wieprzowego , średnio rozdrobnione);, pomidor, 
rzodkiewka, cebulka czerwona, szczypiorek; KAWA INKA:   (mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód 
wielokwiatowy);   HERBATA CZARNA  Z MIODEM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata czarna , cytryna, miód wielokwiatowy); winogrono 

OBIAD  
Zupa cebulowa z grzankami 
serowymi, kopytka 
ziemniaczane, surówka: mini 
marchewka, brokuł gotowany na 
parze, 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);  grzanki serowe:( BUŁKA WEKA:   (mąka 
pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól), SER MOZZARELLA  : (pasteryzowane mleko krowie, sól, kultury bakterii 
fermentacji  mlekowej (zawierają laktozę z mleka), kwas cytrynowy), KOPYTKA:   (ziemniaki gotowane, mąka pszenna typ 500, 
mąka orkiszowa pełnoziarnista, mąka żytnia razowa, mąka ziemniaczana, jaja, sól jodowana), masło klarowane, surówka: 
marchewka mini, brokuł,  kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, 
wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 
 

PODWIECZOREK  
Ciasto czekoladowe z jabłkami, 
mleko 

CIASTO CZEKOLADOWE Z JABŁKAMI:( Mąka pszenna typ 500, mąka orkiszowa tortowa, mąka gryczana, jabłka, jaja, olej rzepakowy, 
Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii), cukier trzcinowy, kakao naturalne, orzechy 
włoskie, płatki migdałowe, rodzynki, wiórki kokosowe, soda oczyszczona); mleko pasteryzowane 2%, 



 
24.03. 
2023r. 

 
P 
I 
Ą 
T 
E 
K 
 
 

 
 

ŚNIADANIE  

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

ZUPA MLECZNA:   ( mleko pasteryzowane 2%, płatki ryżowe, maliny), 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 krem z dyni z prażonym 
ziarnem słonecznika, pieczony 
kotlet z indyka , ziemniaki, 
buraczki ćwikłowe z chrzanem, 
kompot owocowy 

ZUPA KREM Z DYNI Z PRAŻONYM SŁONECZNIKIEM:   (Woda, dynia pieczona, marchew, pietruszka korzeń, seler, ziemniaki, cebula, 
czosnek, prażone ziarna słonecznika, olej rzepakowy, sok z cytryny, sól, pieprz,  papryka ostra, pieprz cayenne, ziarno słonecznika.); 
Pieczony kotlet drobiowy :(filet z indyka, jaja, sól, pieprz, papryka mielona , bułka tarta (mąka pszenna typ 500, drożdże, mąka 
żytnia, sól, skrobia ziemniaczana , gluten), olej rzepakowy); ziemniaki, surówka;( buraki ćwikłowe z chrzanem : ( buraki czerwone, 
Chrzan tarty (chrzan 62%, woda, ocet spirytusowy, cukier,  sól, olej rzepakowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca – pirosiarczyn sodu),  cytryna);  kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych 
proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  

serek waniliowy z owocami, 
wafle pszenne  

Serek waniliowy ;(SER twarogowy półtłusty; ( mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej), owoce( jabłko, gruszka, 
wiśnia), Wafle( płatki) pszenne lekkie: mąka pszenna, olej sojowy 
 

ALERGENY OZNACZONE SĄ POGRUBIONĄ  TRZCIONKĄ 

UWAGA zastrzega się zmiany w jadłospisie. 

 

 


