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Dzień tyg. I,  Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Pon. 
11.01.21 

Chleb krakowski (1 szt), 
masło (5g), szynka 
drobiowa (10 g),ogórek 
(10g), 
Herbata owocowa 
 
 

Zupa jarzynowa z zacierką (200 
ml) 
 
Kasza bulgur (80g), gulasz z 
szynki wieprzowej (50/30g) 
Mix warzyw na parze (50g) 
Kompot owocowy (200 ml) 

Weka (2szt), masło  
(3 g),  
serek waniliowy (70 g) 
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, Mleko, gluten, seler,  Mleko, gluten, 

Wt. 
12.01.21 

Chleb graham (1szt), masło 
(5g), twarożek paprykowy 
(25 g),  
Ogórek zielony (10g),  
Herbata zielona 
 
 

Zupa pomidorowa (200ml) z 
ryżem (40g) 
 
Ziemniaki ( 100g), pulpety 
wieprzowo- drobiowe w sosie 
koperkowym (60/30 g), surówka 
warzywna z marchewki i selera 
(60g) 
Kompot owocowy (200 ml) 

Koktajl truskawkowy 
(150 ml), chrupki 
kukurydziane (15 
g)Herbata/woda  
 

 

Alergeny Gluten, mleko,  Gluten, mleko, seler, jaja mleko, gluten 

Śr. 
13.01.21 

Chleb słonecznikowy (1szt), 
masło (5g), ser żółty (10g), 
pomidor (10g) 
Herbata owocowa 
 
 

Zupa krem dyniowo- 
marchewkowy (200 ml) z 
grzankami 
 
Łazanki z kapustą i kiełbasą 
(150g) 
Kompot owocowy (200 ml) 

Bułka pszenna (0,5 
szt), masło (5g), pasta 
z wędliny, jajka i 
szczypiorku (25g) 
Ogórek kiszony (10g),  
Herbata/woda 

Alergeny Gluten, mleko, Gluten, mleko, seler Gluten, jaja, mleko 

Czw. 
14.01.21 

Mleko świeże (200ml),  
płatki Musli (30g), 
Weka (1szt), masło (3 g), 
kiełbasa krakowska (10 g), 
sałata (10g) 
Herbata owocowa 
 
 

Zupa koperkowa (200ml) z 
ryżem (40g) 
 
Ziemniaki (100g), filet z 
kurczaka w panierce (60 g), 
surówka z kapusty biało- 
czerwonej (60g)  
Kompot owocowy (200ml) 

Mus bananowo- 
jabłkowy (150 ml), 
wafle ryżowe (1szt) 
 
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, orzechy Gluten ,mleko, seler,  
 

Pt. 
15.01.21 
 

Chleb krakowski ( 1szt), 
masło (5g), pasta rybno-
jajeczna (1 szt), rzodkiewka 
(10g) 
Herbata zielona 
 

Zupa z fasolką szparagową i 
ziemniakami (200 ml) 
 
Naleśniki z serem i 
brzoskwiniami (1szt), 
Kompot owocowy (200 ml) 

Budyń waniliowy (150 
ml), weka (1szt), 
masło (3g) 
Herbata/woda  

Alergeny Gluten, mleko, jaja, ryba Gluten, mleko, seler, jaja, Gluten, mleko, 


