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Płatki kukurydziane na mleku:  
płatki kukurydziane (20 g), 
mleko 3,2% (200ml) 
 
Pieczywo mieszane (35g), 
masło (5g),  szynka 
sokołowska (25g), ser żółty 
(10g), pomidor, ogórek, 
rzodkiewka, natka pietruszki  
(łącznie 25g) 
Herbata (200ml), cukier (5g), 
cytryna (3g). /1; 7; / 

Kakao na mleku:  mleko 3,2% 
(200 ml), kakao (5 g), cukier (5 g). 
 
Pieczywo mieszane (35g), masło 
(5g),  jajecznica na maśle (35g),   
kiełbasa żywiecka (20g), pomidor, 
ogórek, rzodkiewka, natka 
pietruszki  (łącznie 25g) 
Herbata (200ml), cukier (5g), 
cytryna (3g). /1; 3; 4; 7; / 

Płatki miodowe pełnoziarniste 
na mleku:  płatki miodowe 
pełnoziarniste (20 g), mleko 
3,2% (200ml) 
 
Pieczywo mieszane (35g), masło 
(5g),  szynka drobiowa (20g) ,    
pasta z makreli (15g), pomidor, 
ogórek, rzodkiewka, natka 
pietruszki  (łącznie 25g) 
Herbata (200ml), cukier (5g), 
cytryna (3g). /1; 7; / 

Kawa Inka na mleku:  mleko 
3,2% (200 ml), kawa zbożowa (5 
g), cukier (5 g) 
 

Pieczywo mieszane (35g), masło 
(5g), szynkowa (20g),  serek 
waniliowy (15g), pomidor (10g), 
papryka, ogórek, rzodkiewka, 
szczypiorek  (łącznie 25g) 
Herbata (200ml), cukier (5g), 
cytryna (3g). /1; 3; 7; / 

Płatki ryżowe:  mleko 3,2% (200 
ml), płatki ryżowe (20g). 
 

Pieczywo mieszane (35g), masło 
(5g), kiełbasa krakowska  (20g),   
miód (5g),  pomidor, ogórek, 
papryka, natka pietruszki 
(łącznie 25g) 
Herbata (200ml), cukier (5g), 
cytryna (3g). /1; 3; 7; / 

II 
Ś Arbuz (150g) Jabłka (150g) Gruszki (150g) Arbuz (150g) Mix owocowy  (150g) 
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Zupa solferino: włoszczyzna 
(75 g), kapusta (60 g), mięso z 
indyka (15 g), sól (1 g), 
ziemniaki (50 g), pomidory 
(5g), przyprawy. 
 
Kotlet mielony: szynka (100 
g), jajka (20g), bułka tarta (5g), 
olej (5g), sól (1g),  ziemniaki 
(150g),  surówka z marchwi z 
jabłkiem (100g). 
 

 

Kompot z czarnej porzeczki  
(200 ml), cukier (3g).       
 
/1; 3; 7; 9;/ 

Zupa ogórkowa:  włoszczyzna (75 
g), mięso z indyka (15 g), ogórki 
kiszone (40g), ziemniaki  (50 g), 
śmietana 18% (10g), natka (1g), 
sól (1g), przyprawy, koperek, 
natka. 
 
Kurczak po chińsku: pierś z 
kurczaka (100g), olej rzepakowy 
(5g), mieszanka chińska (100g), 
sól (1g), przyprawy. 
 

Kompot owocowy  (200 ml), 
cukier (3g).       
 /1; 7; 9;/ 
 

Ziemniaczana z kiełbasą: 
włoszczyzna  (75 g), kiełbasa 
wieprzowa (30 g), sól (1 g), 
ziemniaki (100 g), sól (1g), 
przyprawy, natka pietruszki. 
 

Potrawka z kurczaka: mięso 
drobiowe (100 g), olej 
rzepakowy (5 g), przyprawy, sól 
(3 g), kasza orkiszowa (30g),  
sałata z sosem vinegrette  
(100g) 
 

Kompot owocowy (200 ml), 
cukier (3g).       
 /1; 7; 9;/ 
 

Zupa fasolowa na wędzonce: : 
włoszczyzna (75 g), kiełbasa (60 
g), wędzonka (15 g), sól (1 g), 
ziemniaki (50 g), przyprawy, 
koperek, natka. 
 

Tuńczyk w sosie 
pomidorowym: (300g): pulpa 
pomidorowa (100g), cebula  
(30g), sól (1g), pomidory pelati 
(20g),  makaron (60g), tuńczyk 
(80g). 
 

Kompot wiśniowy  (200 ml), 
cukier (3g).      
/1; 3; 4; 7; 9; / 

Zupa jarzynowa:  włoszczyzna 
(75 g), fasolka szparagowa 
(100g), groszek (20g), mięso 
drobiowe  (25 g), ziemniaki  
(100 g), śmietana 18% (10g), 
natka (1g), sól (1g), przyprawy. 
 
 

Kluski leniwe: ser twarogowy 
półtłusty (120 g), jaja kurze (25 
g), mąka (60 g), cukier (10 g), 
masło (20 g), sałatka owocowa 
(100g). 
 

Lemoniada (200ml) 
 
/1; 3; 7; 9; / 



 

OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 6. SOJA; 7. 

MLEKO; 8. ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI   

Do przygotowywania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, 

pieprz ziołowy, kwasek cytrynowy, cukier waniliowy.  

Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.   

 

P
o

d
w

ie
cz

o
re

k 
Kanapka: Bułka (30g), masło 
(5g) kiełbasa krakowska 
podsuszana (40 g), pomidor 
(10g), ogórek (15g), papryka 
(15g), szczypiorek. 
 
Herbata (200ml), cukier (5g), 
cytryna (3g). 

Słomka ptysiowa (30g), sok 
owocowy (200ml) 
 
/1; 3; 7; / 

Kisiel truskawkowy (150ml), 
chrupki kukurydziane (50g). 
 

/1 / 
 

Racuszki z jabłkami (80g). 
 
Herbata owocowa (200ml), 
cukier (5g), cytryna (3g). 
 

/1; 3; 7/ 

Kanapka: Bułka (30g), masło 
(5g) polędwica sopocka (40 g), 
pomidor (10g), ogórek (15g), 
papryka (15g), szczypiorek. 
 
Herbata owocowa (200ml), 
cukier (5g), cytryna (3g). 
/1; 3; / 
 
 


