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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 pomidorowa z makaronem, 
udko pieczone, ziemniaki, 
surówka z pora i jabłka z 
jogurtem naturalnym , kompot 
owocowy 

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM:   ( woda, marchew, pietruszka, pomidory,   śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych),, por, seler, seler naciowy, cebula, czosnek świeży, masło klarowane, zielona, pietruszka, koper, sól, pieprz, 
bazylia, papryka słodka, koper suszony, rozmaryn,; makaron świderki :mąka pszenna somelina(100%));  udko pieczone( udko 
drobiowe, sól, pieprz, papryka mielona, majeranek, czosnek, olej rzepakowy), ziemniaki; surówka z pora i jabłka w jogurcie 
naturalnym:  ( por, 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  

Sałatka z tuńczyka z selerem 
naciowym, czerwoną fasolą i 
komosą ryżową, wafel ryżowy, 
herbata czarna z cytryną, 
imbirem i modem naturalnym 

Sałatka:( Tuńczyk w sosie własnym:( tuńczyk, woda, sól), seler naciowy, czerwona fasola, komosa ryżowa, szczypiorek, OGÓREK 
KISZONY: (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu); MAJONEZ (olej rzepakowy rafinowany, musztarda (woda, ocet, 
GORCZYCA, cukier, sól, przyprawy), woda, ŻÓŁTKA JAJ kurzych (7,0%)), szczypiorek, sól, pieprz, papryka mielona; wafle ryżowe: ( ryż 
brązowy, ziarna słonecznika, sól), HERBATA CZARNA  Z MIODEM I CYTRYNĄ:  ( Woda, herbata czarna , cytryna, miód wielokwiatowy) 
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ŚNIADANIE  
Chleb słonecznikowy, masło, 
kiełbaski frankfurterki na ciepło, 
sałatka z pomidorów, 
rzodkiewki, cebulki i szczypiorku, 
kawa inka na mleku,  herbata z 
cytryną , winogrono 

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); ; 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 kapuśniak zabielany z 
kiszonej kapusty z ziemniakami i 
wiejską kiełbasą, kluski leniwe z 
pieczonymi śliwkami, sok 
pomarańczowy 

Kapuśniak zabielany z kiszonej kapusty z ziemniakami:   ( woda, kapusta kiszona (kapusta biała, marchew, woda, sól, sorbinian 
potasu), 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); ziemniaki, marchew, 
pietruszka, por, seler, ŚMIETANA 18%:  ( śmietanka, kultury bakterii mlekowych.), zielona pietruszka, koper, sól, pieprz, papryka 
ostra, rozmaryn, ziele angielskie, liść laurowy); kluski leniwe:   (ziemniaki gotowane, (ser twarogowy półtłusty (mleko 
pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej) , mąka pszenna typ 500, mąka żytnia razowa, mąka ziemniaczana, jaja, sól 
jodowana), masło klarowane; śliwki; sok pomarańczowy 100% 
 
 

PODWIECZOREK  

Muffinki marchewkowe, mus 
owocowy, kiwi  

MUFFINKI MARCHEWKOWE:  (mąka pszenna typ 500, olej rzepakowy, sok jabłkowy, marchew, cynamon, cukier, soda, proszek do 
pieczenia); Mus owocowy w tubce: (przeciery z: bananów (30%), jabłek (28%) i truskawek (27%), soki z zagęszczonych soków z: 
jabłek (10%) i marchwi (5%)); kiwi 
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ŚNIADANIE  

Chleb żytni, masło, szpinak, ser 
żółty, pomidor, papryka 
kolorowa, szczypiorek, herbata z 
cytryną i miodem, gruszka 

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); szpinak, SER ŻÓŁTY  RYCKI EDAM: ( mleko, sól, 
kultury bakterii, barwnik : annato norbiksyna); pomidor, papryka kolorowa; szczypiorek;  HERBATA CZARNA  Z MIODEM I CYTRYNĄ:  
( Woda, herbata czarna , cytryna, miód wielokwiatowy); gruszka 

OBIAD  

Zupa szpinakowa z jajkiem i 
ziemniakami, polędwiczki w sosie 
paprykowo- pomidorowym, mix 
kasz, sałata z ogórkiem i 
jogurtem naturalnym, kompot 
owocowy 

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); 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, Jogurt naturalny:( mleko, mleko w proszku dtłuszczone, białka mleka, żywe 

kultury bakterii); sól); kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie 
bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 
 

PODWIECZOREK  

 
 

bułka pszenna z masłem 
orzechowym, mleko, 
mandarynka 
 

BUŁKA PSZENNA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); masło orzechowe : (100% orzechy arachidowe 
prażone, miód wielokwiatowy), mleko pasteryzowane 2%;  mandarynka 
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ŚNIADANIE  
Jajecznica ze szczypiorkiem bułka 
kukurydziana z  masłem, 
ogórkiem świeżym, szpinakiem , 
rzodkiewką, kakao na mleku, 
kiwi 
 

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

OBIAD  
Zupa grysikowa z kalafiorem, 
pieczona ryba w przyprawach, 
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); RYBA  PIECZONA: (flet z miruny,  sól, pieprz cytrynowy, papryka ostra, olej rzepakowy); Surówka (OGÓREK KISZONY:  
ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu, cebula pieprz, sól,  olej rzepakowy)  , kompot owocowy (woda, MIESZANKA 
KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  
Budyń jaglany z malinami, wafle 
pszenne 
 
 

BUDYŃ JAGLANY  :( mleko pasteryzowane 2%, kasza jaglana, cukier z prawdziwą laską wanili); mus: maliny, Wafle( płatki) pszenne 
lekkie: mąka pszenna, olej sojowy 
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ŚNIADANIE  

Bułka pszenna, masło, pieczony 
filet  z indyka, sałata, pomidor, 
rzodkiewka, szczypiorek, kawa 
inka na mleku, jabłko 

BUŁKA PSZENNA:   (mąka pszenna bułkowa typ 500 ,  woda, drożdże, cukier,  sól); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); FILET INDYCZY PIECZONY: (mięso drobiowe, olej słonecznikowy, sól, pieprz, czosnek 
granulowany, majeranek, rozmaryn, papryka ostra mielona, papryka słodka mielona); sałata, pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, 
KAWA INKA:   (mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); jabłko 

OBIAD  

Zupa krem z dyni z prażonym 
słonecznikiem, pierogi z serem i 
masłem, surówka marchewka 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.); PIEROGI SEREM I 
MASŁEM:   (   ziemniaki, SER twarogowy półtłusty;  (mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej), , mąka pszenna 
typ 500, cebula, masło klarowane 99,8%, jaja, sól, woda); surówka : (marchewka , chrzan tarty, MAJONEZ (olej rzepakowy 
rafinowany, musztarda (woda, ocet, GORCZYCA, cukier, sól, przyprawy), woda, ŻÓŁTKA JAJ kurzych (7,0%), szczypiorek, sól, pieprz, 
papryka mielona)); kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie 
bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 

PODWIECZOREK  

kisiel brzoskwiniowo-
ananasowy, Miśkopty 

KISIEL brzoskwiniowo-ananasowy :(  woda, brzoskwinie w syropie: (brzoskwinie,  woda, cukier, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), ANANAS w SYROPIE : (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy);  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)) 

ALERGENY OZNACZONE SĄ POGRUBIONĄ  TRZCIONKĄ 

UWAGA zastrzega się zmiany w jadłospisie. 

 


