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PONIEDZIAŁEK 28.11.2022 

ŚNIADANIE ALERGENY 
Kanapka z gotowanym jajkiem, pomidorem i papryką (120g) + 

Mleko spożywcze 1,5%  z kakao 16% (125g) 
Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
orzechy i 
nasiona 

OBIAD ALERGENY 
Zupa krem na wywarze warzywnym z dynią i ziemniakami (200g) 

 
Bitki wieprzowe w sosie własnym z kaszą jęczmienna i z surówką z 

czerwonej kapusty (180g), woda mineralna 
 

Seler 

PODWIECZOREK ALERGENY 
Budyń jaglany z bananem i borówkami (200g) 

Kanapka z pieczywa pszennego z masłem, żółtym serem i 
ogórkiem zielonym (80g), woda mineralna 

 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne 

 

WTOREK 29.11.2022 

ŚNIADANIE ALERGENY 
Płatki owsiane na mleku spożywczym 1,5% z dodatkiem jabłk, 

suszonej moreli i cynamonu (150g) 
Pieczywo graham z masłem, sałatą, zielonym ogórkiem i 

pomidorem (80g) + woda mineralna 
 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 

OBIAD ALERGENY 
Zupa brokułowa na wywarze warzywnym z makaronem 

pszennym (180g) 
Potrawka z kurczaka z fasolką szparagową, ryżem i ogórkiem 

kiszonym ( 200g) + kompot owocowy 
 

Zboża 
zawierające 
gluten, seler 

PODWIECZOREK ALERGENY 
Placuszki bananowe na mące kukurydzianej (100g) 

 Jogurt naturalny z truskawkami (130g), bułka graham (50g) + woda 
mineralna 

 
 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
orzechy i 
nasiona 
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ŚRODA 30.11.2022 

ŚNIADANIE ALERGENY 
Kanapka z pieczywa graham z twarożkiem tzatziki, szczypiorkiem i 

papryką (180g) 
Mleko spożywcze 1,5% z bananem (125g) 

 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
orzechy i 
nasiona 

OBIAD ALERGENY 
Kapuśniak z warzywami, pietruszką i ziemniakami (150g) 

Spaghetti bolognese z makaronem pełnoziarnistym (200g) + woda 
mineralna 

 

Jaja, seler 

PODWIECZOREK ALERGENY 
Ciasto jabłkowo marchewkowe na bazie mąki kukurydzianej 

(120g)Jogurt naturalny 1,5% (100g) + woda mineralna 
 

mleko i 
produkty 
pochodne 

CZWARTEK 1.12.2022 

ŚNIADANIE ALERGENY 
Manna bananowa na mleku spożywczym 1,5% z dodatkiem 

wiórków kokosowych i malinami (200g), bułka graham z masłem 
(50g) + woda mineralna 

 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
orzechy i 
nasiona 

OBIAD ALERGENY 
Zupa pomidorowa na wywarze warzywnym z ryżem (200g) 

Pierogi leniwe z jogurtem i truskawkami (180g) + woda mineralna 
 

Seler, jaja, 
zboża 
zawierające 
gluten 

PODWIECZOREK ALERGENY 
Tosty z pieczywa graham z żółtym serem, szynką z indyka i 

pomidorem (120g), Jogurt naturalny (150g) + woda mineralna z 
dodatkiem cytryny 

 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
orzechy i 
nasiona 
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PIĄTEK 2.12.2022 

ŚNIADANIE ALERGENY 
Jajecznica na oliwie ze szczypiorkiem i papryką (120g), Jogurt 

bananowy (150g), pieczywo pszenne (50g) 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
jaja 

OBIAD ALERGENY 
Zupa krem z cukinii na wywarze warzywnym z grzankami 

razowymi (180g) 
Pieczony filet z mintaja z puree i z surówką z kiszonej kapusty i 

marchewki polaną oliwą z oliwek (200g) + woda mineralna 
 

Zboża 
zawierające 
gluten, ryby 

PODWIECZOREK ALERGENY 
Jabłko na parze polane jogurtem naturalnym 1,5% z żurawiną i 

cynamonem(200g) chałka z masłem + woda mineralna 
 

Zboża 
zawierające 
gluten, mleko 
i produkty 
pochodne, 
orzechy i 
nasiona  

 

 

 

 


