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ŚNIADANIE  

Chleb słonecznikowy z masłem, 
szpinakiem, pomidorem, rzodkiewką, 
szczypiorkiem, kiełbaski frankfurterki na 
gorąco z domowym ketchupem , kawa 
inka na mleku, pomarańcza 

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); szpinak. pomidor, rzodkiewka, 
szczypiorek; frankfurterki(kiełbaski cienkie wędzone, parzone, ,w jadalnej osłonce, dł. ok. 15-20 cm., zawartość min. 85% mięsa 
wieprzowego , średnio rozdrobnione); ketchup domowy:(  (pomidory, świeża papryka, sól, pieprz, czarny, ostra papryka, bazylia, 
oregano);  KAWA INKA:  ( mleko świeże 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy), pomarańcza 

OBIAD  

Zupa krupnik z kaszą jęczmienną i 
ziemniakami, makaron ryżowy z filetem 
z indyka w sosie słodko- kwaśnym, mini 
marchewka i fasolka szparagowa 
gotowana na parze; kompot owocowy 

Zupa krupnik z kaszą jęczmienną i ziemniakami; (woda, marchew, pietruszka, ziemniaki, por, seler, kasza jęczmienna, masło klarowane, 
sól, pieprz, cząber, koper suszony, lubczyk, bazylia, zielona pietruszka, koper); MAKARON RYŻOWY Z FILETEM Z INDYKA W SOSIE 
SŁODKO-KWAŚNYM: ( makaron ryżowy:( mąka ryżowa (93%), woda), oliwa z oliwek 100%, filet z indyka, marchewka, pietruszka, cebula,  

seler, por, cukinia, ANANAS w SYROPIE : (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), pomidory w puszce: 
(pomidory, sok z pomidorów, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sól, pieprz czarny mielony, papryka słodka mielona, pieprz 
cayen,  kukurydza (ziarna kukurydzy , woda, sól), sok pomidorowy 100%); fasolka szparagowa, mini marchewka; kompot owocowy 
(woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone 
porzeczki) 

PODWIECZOREK  

muffinki marchewkowe, kakao, kiwi MUFFINKI MARCHEWKOWE:  (mąka pszenna typ 500, olej rzepakowy, sok jabłkowy, marchew, cynamon, cukier, soda, proszek do 
pieczenia); kakao: (mleko pasteryzowane 2%, kakao naturalne 100%); kiwi 
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ŚNIADANIE  
Chleb pszenny, pasta z tuńczyka i sera, 
ogórek kiszony, rzodkiewka, 
szczypiorek, herbata czarna z cytryną , 
imbirem i miodem naturalnym, gruszka 

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); rzodkiewka, szczypiorek, HERBATA CZARNA  Z  CYTRYNĄ, IMBIREM I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , cytryna, 
imbir, miód naturalny wielokwiatowy), gruszka 

OBIAD  

Zupa gulaszowa, naleśniki szpinakowe z 
serem i pomarańczą i domową 
czekoladą, kompot owocowy,  
 

 ZUPA GULASZOWA: ( woda, papryka kolorowa, mięso wieprzowe- szynka, marchew, pietruszka, por, seler, kukurydza, groszek zielony, 
pomidory, cebula, masło klarowane, sól, pieprz, papryka ostra, bazylia, cząber, rozmaryn, mąka pszenna typ 500 ); NALEŚNIKI 
SZPINAKOWE Z SEREM BIALYM, POMARAŃCZĄ I CZEKOLADĄ DOMOWĄ:      (mąka pszenna  typ 500, mąka gryczana, mąka orkiszowa 
pełnoziarnista, mleko pasteryzowane 2%, woda mineralna gazowana, jaja, szpinak świeży, 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 (mleko 
pasteryzowane 2%, kakao naturalne, masło 82 %, cukier), pomarańcza; kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w 
zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 
 
 

PODWIECZOREK  

kisiel z czarnej porzeczki, biszkopty, 
banan 

KISIEL Z CZARNEJ PORZECZKI: ( woda, sok z czarnej porzeczki 100%,, cukier trzcinowy,  mąka ziemniaczana); BISZKOPTY: 
(mąka pszenna typ 650, jaja świeże, cukier biały, miód wielokwiatowy, wodorowęglan amonu - substancja spulchniająca), banan 



 
01.02. 
2023r. 

 
Ś 
R 
O 
D 
A 

ŚNIADANIE  

Bułka wieloziarnista, masło,  sałata, 
jajko,  ogórek świeży, rzodkiewka, kiełki, 
jarmużu, kakao na mleku, melon 

Bułka wieloziarnista (mąka pszenna typ 550, woda, drożdże, sól, cukier, mieszanka ziarnista); Masło 82%:  (  śmietanka pasteryzowana, 
kultury bakterii mlekowych, barwnik β-karoten), sałata,  jaja, ogórek świeży; rzodkiewka; kiełki jarmużu; KAKAO:   (mleko świeże  2%, 
kakao), miód naturalny wielokwiatowy), melon 
 

OBIAD  

Zupa krem dyniowa z grzankami 
czosnkowymi, kotlet mielony, ziemniaki, 
surówka mizeria z ogórka i jogurtu 
naturalnego, kompot owocowy,  

ZUPA KREM DYNIOWA  z grzankami czosnkowymi:  (woda, dynia, por, marchew, pietruszka, seler, ziemniaki,  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)); 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: ( ogórek świeży szczypiorek, 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  
Pieczone jabłko z miodem i bakaliami, 
chrupki kukurydziane 

JABŁKO PIECZONE Z MIODEM I BAKALIAMI: (jabłko, miód wielokwiatowy, orzechy włoskie, orzechy laskowe, rodzynki, wiórki 
kokosowe, cynamon), chrupki  kukurydziane: grys kukurydziany, olej rzepakowy 
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ŚNIADANIE  

Chleb razowy, masło, szpinak, schab 
pieczony w ziołach, pomidor, papryka 
kolorowa, szczypiorek, kawa inka na 
mleku, winogrono 

Chleb razowy (  mąka pszenna typu 750, mąka żytnia typu 720,  woda, sól,  drożdże); Masło 82%: (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych, barwnik β-karoten); szpinak, Schab pieczony w ziołach ; mięso wieprzowe- schab, olej słonecznikowy, sól, pieprz, 
czosnek granulowany, majeranek, rozmaryn, papryka ostra mielona, papryka słodka mielona),pomidor, papryka kolorowa, szczypiorek, 
kawa inka : (Mleko pasteryzowane 2%, kawa (cykoria, żyto, burak cukrowy), miód wielokwiatowy); winogrono 
 
 

OBIAD  

Barszcz ukraiński z jajkiem i 
ziemniakami, pierogi z serem i 
ziemniakami, surówka z marchewki i 
jabłka, kompot owocowy 

BARSZCZ UKRAIŃSKI Z JAJKIEM I ZIEMNIAKAMI:  ( Woda,  ziemniaki, ciecierzyca,  buraki ćwikłowe, jaja, śmietana 18% (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych),.)marchew,  pietruszka, por, seler, pomidory, masło klarowane, zielona pietruszka, koper, 
sól, pieprz, rozmaryn, lubczyk, ziele angielskie, liść laurowy); PIEROGI:   (   ziemniaki, SER twarogowy półtłusty;  (mleko pasteryzowane, 
kultury bakterii fermentacji mlekowej), , mąka pszenna typ 500, mąka żytnia pełnoziarnista, mąka orkiszowa tortowa,  cebula, masło 
klarowane 99,8%, jaja, sól, woda); surówka: marchew, jabłko;  kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w 
zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki) 
 

PODWIECZOREK  
Mus owocowy, bułka kruszak z masłem Mus owocowy w tubce: (przeciery z: bananów (30%), jabłek (28%) i truskawek (27%), soki z zagęszczonych soków z: jabłek (10%) i 

marchwi (5%)), 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  

Zupa mleczna płatki gryczane z 
bakaliami i bananem, bułka 
kukurydziana z masłem i żółtym serem, 
herbata czarna z cytryną, imbirem i 
miodem naturalnym, jabłko 

ZUPA MLECZNA: (mleko pasteryzowane 2%, płatki gryczane,  wiórki kokosowe, rodzynki, banan); BUŁKA KUKURYDZIANA: ( mąka 
kukurydziana, woda, otręby kukurydziane, cukier, drożdże, sól, olej rzepakowy); 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); HERBATA CZARNA  Z  IMBIREM, CYTRYNĄ I MIODEM :  ( Woda, herbata czarna , imbir, cytryna, miód 
naturalny wielokwiatowy); jabłko 

OBIAD  

Zupa pomidorowa z ryżem, pieczona 
ryba w panierce, ziemniaki, surówka z 
kiszonego ogórka , czerwonej cebuli, 
papryki kolorowej i szczypiorku , 
kompot owocowy,  

ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM:   ( woda, marchew, pietruszka, koncentrat pomidorowy 30%, ryż, śmietana 18% (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych), por, seler, cebula, czosnek świeży, masło klarowane, zielona pietruszka, koper, sól, 
pieprz, bazylia, papryka słodka) ;  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); surówka z kiszonego ogórka:( 
OGÓREK KISZONY:  (ogórek, sól, substancja konserwująca-sorbinian potasu), cebula czerwona , papryka kolorowa, szczypiorek, pieprz 
czarny mielony, oliwa z oliwek );kompot owocowy (woda, MIESZANKA KOMPOTOWA: owoce w zmiennych proporcjach: śliwki bez 
pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki); woda, limonka 

PODWIECZOREK  

sałatka owocowa, wafle pszenne  sałatka: ( jabłko, winogrono, pomarańcza, banan, melon), Wafle( płatki) pszenne lekkie: mąka pszenna, olej sojowy 
 

 

ALERGENY OZNACZONE SĄ POGRUBIONĄ TRZCIONKĄ 

UWAGA – zastrzega się zmiany w jadłospisie 

 

 


