
pO 

 

 

DATA ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD 

PIĄTEK 

02-09-2022 

- Herbata owocowa, kakao  

-Bułka pszenna krojona 
-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 
-Masło Extra 82% 

-Jajecznica 

-Miód 

-Pomidor 

 

 

                  -Płatki kukurydziane 

                 -Mleko 

-                -Nektarynka 

 

- Zupa ogórkowa z ryżem 
- Kotlet z ryby 

- Sos koperkowy 
- Ziemniaki 

-Surówka z kapusty białej 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten,  

masło – mleko 

kakao-  mleko 
 

mleko 

 

Zupa – gluten, seler, 

sos koperkowy-śmietana 

PONIEDZIALEK 

05-09-2022 

- Kawa zbożowa z mlekiem, herbata owocowa 

- Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Bułka pszenna krojona 

- Masło extra 82% 

-Szynkowa zn indyka 

- Dżem 

- Pomidor 

- Ciastka wianuszki 
-Herbata owocowa 

-Zupa fasolowa z ziemniakami 
- Babka ziemniaczana 

- Sos pieczarkowy 

-Surówka z marchwi 

- Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten,  

masło – mleko 

kawa- mleko 

 

 

 

Zupa- seler,gluten,mleko 

babka- mąka,jajko 

sos – mleko,gluten seler 

 



WTOREK 

06-09-2022 

-Kakao, herbata miętowa 
- Bułka pszenna krojona 
- Masło extra 82% 

 

        -Chleb razowy pszenno żytni 
- Chleb mieszany pszenno żytni 

-Pasztet drobiowy z dodatkiem wieprzowiny 

- Ser żółty 

-Ogórek świeży 

 

 

 

-Kasza manna na mleku 
-Mus z truskawek 

- Zupa brokułowa z zacierką 
- Kotlet schabowy 

- Ziemniaki 
- Sałatka z buraczków i cebuli 

-kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten, 

Bułka – gluten,  

masło – mleko 

ser-mleko 

 

 

Kasza na mleku-mleko 

 

 

Zupa- gluten , seler,mleko 

kotlet-gluten, jajko 

ŚRODA 

07-09-2022 

- Kawa zbożowa, herbata owocowa 
-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Miód 

-Twarożek 

-Pomidor 

 

 

-Płatki kukurydziane 
-Mleko 

-Śluwka 

-Kapuśniak z kapusty białęj z ziemniakami 
-Pulpet wieprzowy z marchewką 

-Sos pietruszkowy 

-Ryż na sypko 

-Surówka z selera i marchwi 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten, 

Kawa zbożowa – mleko 

masło – mleko 

twarożek-mleko 

Płatki kukurydziane-gluten 

mleko 

Zupa – gluten , seler, 

sos- gluten,mleko 

pulpet- gluten,seler 



CZWARTEK 

08-09-2022 

 

-Mleko, herbata miętowa 
-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Pasztet 
-Ser topiony 

 

-Ciasto drożdżowe 

-Kakao z mlekiem 

-Barszcz biały z ziemniakami 
-Potrawka drobiowa w sosie pomidorowym 

-Kasza jęczmienna 

-Cukinia pieczona 

-Kompot owocowy 
 

 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten, 

masło – mleko 
ser-mleko 

Ciasto-jaja,gluten,mleko 

kakao-mleko 

Zupa – mleko, seler,  gluten, 

 

 

PIĄTEK 

09-09-2022 

-Herbata owocowa,kawa zbożowa 
-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Serek homo o smaku waniliowym 
-Jajko gotowane 

-Sałata zielona 

-Płatki kukurydziane na mleku 

 

-Banan 

-Jogurt owocowy 

-Zupa szpinakowa z zacierką 

-Paluszki rybne 

-Ziemniaki 

-Surówka z kapusty czerwonej 

-Kompot owocowy 

 

Czynniki alergizujące 

Pieczywo mieszane – gluten, 

serek-mleko 

Bułka – gluten, 
masło – mleko 

kawa inka – gluten,mleko 
 

Jogurt - mleko 
Zupa- mleko, seler 

paluszki-gluten.ryba,jaja 

makaron,mąka, jaja 

PONIEDZIAŁEK 

12-09-2022 

-Kawa zbożowa z mlekiem, herbata owocowa 

-bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

Masło extra 82% 

-Ser żółty 

-Szynka wieprzowa 

-Pomidor 

 Banan 

-Zupa grochowa z ziemniakami 

-Mięso w sosie 

-Kasza pęczak 

-Surówka z marchwi 

-kompot owocowy 



Czynniki alergizujące 

Kawa zbożowa - mleko 

Pieczywo mieszane – gluten, soja, żyto, sezam  

Bułka – gluten, 

masło – mleko 

ser-mleko 

 

 

 
Zupa- gluten,seler, mleko 

sos – gluten, seler, 

marchew - gluten 

WTOREK 

13-09-2022 

-Herbata miętowa, kako 

-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb  razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Krem orzechowo nugatowy 

-Polędwica drobiowa 

-Papryka świeża 

 

Budyń 

 

-Zupa wielowarzywna z zacierką 

-Pulpet mięsno ryżowy 

-Sos pietruszkowy 

-Ziemniaki 

-Surówka wykwintna 

-kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

kakao – mleko 

Pieczywo mieszane – gluten,soja, żyto, sezam 

masło - mleko 

Bułka – gluten, 

krem – jaja, mleko , orzechy , gluten 

poldwica-gluten 

 

budyń-mleko 

Zupa- gluten, mleko ,seler 

pulpet- gluten, jaja, seler 

 

ŚRODA 

14-09-2022 

 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Buka pszenna krojona 

-Masło extra 82% 

-Parówki drobiowe 

-Ketchup 

-Ser żółty 

-Ogórek kiszony 

-Herbata, kawa zbożowa 

 

-Ciastka wianuszki 

-Kakao z mlekiem 

-Rosół z makaronem 

-Kurczak pieczony 

-Ziemniaki 

-Mizeria 

-Kompot owocowy 

-Sos słodko kwaśny 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten, 

Bułka – gluten, 

Kawa  –  gluten,mleko 

masło – mleko 

ser-mleko 

parówki-gluten 

Ciastka-mleko,jajko,gluten 

kakao-mleko 

 

 

 

 

Zupa – , seler, 

makaron – gluten, jaja ,  seler 

sos – gluten, seler 

 



CZWARTEK 

15-09-2022 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Buka pszenna krojona 

-Kakao z mlekiem 

-Wędzonka wieprzowa 

-Miód 

-Papryka świeża 

 

 

-Brzoskwinia 

-Chrupki kukurydziane 

 

-Barszcz czerwony z ziemniakami 

-Sos jarzynowo wieprzowy 

-Makaron spaghetti 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,soja, żyto, sezam  

jwędzonaka-gluten 

Bułka – gluten 

masło – mleko 

kakao – mleko 

Chrupki-gluten 

Zupa- seler, mleko 

sos-seler 

makaron-gluten.jajko 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian z przyczyn niezależnych od nas 

 

 

DATA ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD 

PIĄTEK 

16-092022 

-Herbata owocowa 

-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło erxtra 82% 

-Jajko gotowane 

-Ser topionym 

-Ogórek świeży 

-Wafle ryżowe 

-Krem orzechowo nugatowy 

-Koperkowa z ryżem 

-Paluszki rybne 

-Ziemniaki 

-Surówka z kapusty kiszonej 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten,  

masło – mleko 

ser-mleko 
 

Wafle-gluten 

ktem – gluten,orzechy,mleko 

 

Zupa – gluten, seler, 

paluszki - gluten 



PONIEDZIALEK 

19-09-2022 

- Kawa zbożowa z mlekiem, herbata owocowa 

- Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Bułka pszenna krojona 

- Masło extra 82% 

-Szynkowa wieprzowa 

- Dżem 

- Pomidor 

-Jogurt naturalny z owocami 

-Brokuowa z ryżem 

-Makaron z truskawkami 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten,  

masło – mleko 

kawa- mleko 

 

jogurt-mleko 

 

Zupa- seler,gluten,mleko 

 

sos – mleko,gluten 

 

WTOREK 

20-09-2022 

-Kakao, herbata miętowa 
- Bułka pszenna krojona 
- Masło extra 82% 

 

        -Chleb razowy pszenno żytni 
- Chleb mieszany pszenno żytni 

-Jajecznica 

- Ser topiony 

-Ogórek świeży 

 

 

 

-Kakao z mlekiem 

-Ciastka biszkopty 

-Grochowa z ziemniakami 

-Gulasz węgierski wieprzowy 

-Kasza pęczak 

-Surówka z kapusty pekińskiej 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten, 

Bułka – gluten,  

masło – mleko 

ser-mleko 

 

 

Kakao – mleko 

ciastka – gluten,mleko 

 

 

Zupa- gluten , seler,mleko 

gulasz-seler,mleko 

ŚRODA 

21-09-2022 

-Kakao, herbata owocowa 
-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Polędwica sopocka 

-Ser żółty 

-Pomidor 

 

-Ciastka herbatniki 

-Krupnik jęczmienny 

-Befsztyk mielony wieprzowy z cebulką 

-Ziemniaki 

-Buraczki oprószone 

-Kompot owocowy 



 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten, 

kakako – mleko 

masło – mleko 

polędwica-gluten 

Ciastka-gluten,mleko 

Zupa – gluten , seler, 

befsztyk-gluten,seler 

 

CZWARTEK 

22-09-2022 

 

-Kawa zbożowa, herbata mitowa 
-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Szynka drobiowa 
-Pasta z twarogu waniliowa 

-Papryka swieża 

 

-Śliwka 

-Barszcz biały z ziemniakami 
-Leczo z cukini z kiełbasą 

-Ryż na sypko 

 

-Kompot owocowy 
 

 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,  

Bułka – gluten, 

masło – mleko 
szynka – gluten 

twaróg - mleko 

 

Zupa – mleko, seler,  gluten, 

leczo – seler,gluten 

 

 

PIĄTEK 

23-09-2022 

-Herbata owocowa,kakao 
-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Ogórek kiszony 
-Jajko gotowane 

-Ser żółty 

 

 

-Sałatka owocowa ze słonecznikiem 

-Dyniowa z makaronem 

-Paluszki rybne 

-Ziemniaki 

-Surówka z kapusty kiszonej 

-Kompot owocowy 



Czynniki alergizujące 

Pieczywo mieszane – gluten, 

ser-mleko 

Bułka – gluten, 
masło – mleko 

kakako – ,mleko 
 

 
Zupa- mleko, seler 

paluszki-gluten.ryba,jaja 

makaron,mąka, jaja 

PONIEDZIAŁEK 

26-09-2022 

-Kawa zbożowa z mlekiem, herbata owocowa 

-bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

Masło extra 82% 

-Szynka drobiowa 

-Ser topiony 

-Pomidor 

-Płatki miodowe 

-Mleko 

-Barszcz czerwony z ziemniakami 

-Makaron z serem 

-Sos jortowo truskawkowy 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

Kawa zbożowa - mleko 

Pieczywo mieszane – gluten, soja, żyto, sezam  

Bułka – gluten, 

masło – mleko 

ser-mleko 

 

 

Płatki - gluten 
Zupa- gluten,seler, mleko 

makaron – mąka, jajko 

sos- mleko, jogurt 

WTOREK 

27-09-2022 

-Herbata miętowa, kawa zbożowa 

-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb  razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Twarożek na słodko 

-Szynkowa z indyka 

-Papryka świeża 

 

-Wafle ryżowe 

-Krem orzechowo nugatowy 

 

 

-Jarzynowa z zacierką 

-Mięso drobiowe pieczone 

-Sos pietruszkowy 

-Ziemniaki 

-Marchew oprószona 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

kakao – mleko 

Pieczywo mieszane – gluten,soja, żyto, sezam 

masło - mleko 

Bułka – gluten, 

twaróg- mleko 

poldwica-gluten 

 

Krem- orzechy,mleko, gluten 

Zupa- gluten, mleko ,seler 

 

 



ŚRODA 

28-09-2022 

 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Buka pszenna krojona 

-Masło extra 82% 

-Schab krotoszyński 

-Dżem 

-Pomidor 

-Płatki kukurydziane z miodem 

-Herbata, mleko 

 

-Banan 

-Pomidorowa z makaronem 

-Pulpet wieprzowy 

-Sos jarzynowy 

-Surówka z selera i marchwi 

-Kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten, 

Bułka – gluten,mleko 

masło – mleko 

ser-mleko 

schab - gluten 

 

 

 

 

 

Zupa – , seler, 

makaron – gluten, jaja ,  seler 

sos – gluten, seler 

 

CZWARTEK 

29-09-2022 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb razowy pszenno żytni 

-Buka pszenna krojona 

-Kakao z mlekiem 

-Polędwica sopocka 

-Twarożek z natką 

-Papryka świeża 

 

 

-Ciastka biszkopty 

 

-Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami 

-Sos boloński 

-Makaron spaghetti 

-kompot owocowy 

Czynniki alergizujące 

 

Pieczywo mieszane – gluten,soja, żyto, sezam  

polędwica-gluten 

Bułka – gluten 

masło – mleko 

kakao – mleko 

Biszkopty- mleko,gluten 

Zupa- seler, mleko 

sos-seler 

makaron-gluten.jajko 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian z przyczyn niezależnych od nas 

 

PIĄTEK 

30-09-2022 

-Herbata miętowa, kawa zbożowa 

-Bułka pszenna krojona 

-Chleb mieszany pszenno żytni 

-Chleb  razowy pszenno żytni 

-Masło extra 82% 

-Parówka drobiowa 

-Ketchup 

--Pomidor 

 

-Płatki kukurydziane na mleku-mleko 

-śliwka 

 

-Ogórkowa z ziemniakami 

-Kotlet z ryby 

-Żiemniaki 

-Mizeria 

-Kompot owocowy 



-Miód 

Czynniki alergizujące 

kawa – mleko 

Pieczywo mieszane – gluten,soja, żyto, sezam 

masło - mleko 

Bułka – gluten, 

parówka-gluten 

jajecznica-jajko 

 

Płatki- gluten, mleko 

Zupa- gluten, mleko ,seler 

kotlet-ryba 

 

 

 

 

 


