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Poniedziałek 

Śniadanie 
20 -25 % energii 

Obiad 
30 35% energii 

Podwieczorek 
15 % energii 

Zupa Drugie danie 

bułka wrocławska1), masło7), 
ser żółty7), sałata, papryka, 

dżem, kawa zbożowa z 
mlekiem1)7) 

zupa brokułowa7)9) 
sos bolognesse, makaron spaghetti1), 

owoc, kompot 

kisiel z gruszką, wafle 
kukurydziane, kakao7) 

Wtorek 

Śniadanie 
20 -25 % energii 

Obiad 
30 35% energii 

Podwieczorek 
15 % energii 

zupa drugie danie 

płatki jęczmienne na 
mleku1)7) z jabłkiem, chleb 

baltonowski1), masło7), 
swojska wędlina drobiowa, 
rzodkiewka, sałata lodowa, 

dżem, herbata miętowa 

zupa pomidorowa z ryżem7)9) potrawka z drobiu1)7), ziemniaki, 

chrupiąca marchewka, kompot 
sernik z brzoskwinią7), kakao7) 

Środa 

Śniadanie 
20 -25 % energii 

Obiad 
30 35% energii 

Podwieczorek 
15 % energii 

zupa drugie danie 

sałatka owocowa, jogurt 
naturalny7), bułka maślana1), 
masło7), dżem, herbata dzika 

róża 

zupa grochowa z mięskiem9) pierogi ruskie1)7), surówka z kapusty 

pekińskiej7), kompot 

kajzerka1), swojska wędlina 
wieprzowa, masło7), ogórek, 
kawa zbożowa z mlekiem1)7) 

Czwartek 

Śniadanie 
20 -25 % energii 

Obiad 
30 35% energii 

Podwieczorek 
15 % energii 

zupa drugie danie 

chleb żytni1), masło7), pasztet 
z cukinii1)3), dżem, kefir7)/ 

herbata owocowa 

rosół z makaronem1)9) 
schab duszony z cebulką1), kasza 

pęczak1), surówka z białej kapusty, 

kompot 

bułeczka cynamonowa1)7), pół 
jabłka, kawa zbożowa z 

mlekiem1)7) 

Piątek 

Śniadanie 
20 -25 % energii 

Obiad 
30 35% energii 

Podwieczorek 
15 % energii 

zupa drugie danie 

bułka z ziarnami1), masło7), 
pasta serowo-jajeczna3)7), , 

ogórek świeży, dżem, kakao7) 

zupa cebulowa z grzankami1)9) 
ryba smażona1)3)4), ziemniaki, sałata, 

sos ogrodowy10), kompot 

piernik w czekoladzie1)3)7), 
kawałek pomarańczy, mleko z 

miodem7) 

 

 

 

Alergeny: 

1) Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz) oraz produkty pochodne. 

2) Skorupiaki i produkty pochodne. 

3) Jaja i produkty pochodne. 

4) Ryby i produkty pochodne. 

5) Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne. 

6) Soja i produkty pochodne. 

7) Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą). 

8) Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzech pistacjowy, orzechy 

makadamia i produkty pochodne.  

9) Seler i produkty pochodne. 

10) Gorczyca i produkty pochodne. 

11) Nasiona sezamu i produkty pochodne. 

12) Dwutlenek siarki oraz siarczyny. 

13) Łubin i produkty pochodne. 

14) Mięczaki i produkty pochodne. 

 


