
08.07.2019 – 12.07.2019 

 
DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
szynka konserwowa, żółty ser, kiełki, 
pomidor, sałata 
Napój: herbata z owoców  leśnych 
Alergeny: 1, 7                             313 kcal 

chleb tostowy wieloziarnisty,  
dżem niskosłodzony, 
mleko 
 
Alergeny: 1,7                              240 kcal 

I danie: krem z białych warzyw 
II danie: pierś z kurczaka duszona z 
warzywami, ryż, woda 
 
Alergeny:  9                                        525 kcal 

 
WTOREK 

 

Zupa mleczna: płatki owsiane z 
żurawiną 
Kanapka:  chleb razowy ,  masło,  
ogórek zielony,  pierś z  kurcząt 
Napój: herbata  
Alergeny: 1,7                             292 kcal 

paluch serowy 
jabłko 
kawa z mlekiem 
 
 
Alergeny:  1,7                             300 kcal 

I danie: zupa  kapuśniak  
II danie:  Łazanki  mięsno – warzywne,        
woda 

 
 
Alergeny:  1,3                                    540 kcal 

 
ŚRODA 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane,  masło,  
pasta serowa z rzodkiewką i 
szczypiorkiem, szynka wiejska, papryka 
Napój: herbata z cytryną,  
Alergeny: 1,7                              350 kcal 

banan,  wafle naturalne 
sok  pomarańczowy 
 
 
Alergeny: 7                                 200 kcal 

I danie:  krem szparagowy 
II danie:  pierogi ruskie ze  śmietaną, woda 
 
 
Alergeny:  1,3,7                                  525 kcal 

 
CZWARTEK 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane masło, 
bułka kajzerka, wędlina drobiowa, 
jajko na twardo, pomidorki 
koktajlowe, szczypiorek 
Napój: kawa z mlekiem 
Alergeny:  1,3,7                          348 kcal 

kakao, 
herbatniki, 
kiwi 
 
 
Alergeny:  1,7                            238 kcal 

I danie:  zupa z brokułów  
II danie:  kotlet mielony, ziemniaki, 
surówka z selera, woda 
 
 
Alergeny:  3,9                                      500 kcal 

 
PIĄTEK 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło ,  
pasta z tuńczyka,  serek kiri, ogórek 
kwaszony,  
Napój:  herbata owocowa 
Alergeny: 1,4, 7                          327 kcal 

Serek waniliowy 
winogrono 
woda z cytryną 
 
Alergeny: 7                                282 kcal 

I danie: zupa z zielonego groszku 
II danie: racuchy z jabłkiem, surówka z 
marchewki, woda 
 
Alergeny:   1,3,7                                  540 kcal 

 



15.07.2019 – 19.07.2019 

 
DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
szynka wiejska, pomidor, kiełki , serek 
kiri 
Napój: herbata z cytryną 
Alergeny: 1,7                                 325 kcl 

banan,  
biszkopt, 
sok jabłkowy 
 
Alergeny: 1,                            200 kcal 

I danie: Zupa wielowarzywna   
II danie: makaron z serem i owocami, 
woda 
 
Alergeny:   1,3,7,9                           500  kcal 

 
WTOREK 

 

Zupa mleczna: płatki owsiane  z 
suszonymi morelami, 
Kanapka:  chleb razowy, masło, 
ogórek świeży, pasztet  z kurcząt,  
Napój: herbata  
Alergeny: 1,7                            350 kcal 

serek homogenizowany naturalny z 
musem truskawkowym, chrupki 
kukurydziane 
 
 
Alergeny: 1,7                            250 kcal 

I danie: zupa  owocowa z makaronem 
II danie klopsiki mielone, puree z 
ziemniaków i kalafiora, surówka colesław, 
woda 
 
Alergeny:   1,3,9                             510 kcal 

 
ŚRODA 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane,  masło, 
bułka kajzerka , pasta serowa z 
zielonym ogórkiem, rolada drobiowa, 
papryka 
Napój: herbatka miętowa 
Alergeny:  1,7                             370 kcal 

wafle ryżowe z powidłami, 
mleko, 
jabłko 
 
 
Alergeny: 1,7                            195 kcal 

I danie: rosół z makaronem 
II danie: potrawka z kurczaka, ryż, 
marchewka z groszkiem, woda 
 
 
Alergeny:  1,3                                   510  kcal 

 
CZWARTEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane masło, 
parówka oddtłuszczona, zielony 
ogórek, ketchup 
Napój: kawa zbożowa, herbata 
Alergeny: 1,7                             390 kcal 

Koktajl mleczno-owocowy, 
mini sucharki, 
 
 
Alergeny: 1,7                            200 kcal 

I danie: grochówka  
II danie: indyk w sosie pomidorowym z 
kaszą  kus-kus ,z warzywami w paski, woda 
 
Alergeny:   1,7                                 490  kcal 

 
PIĄTEK 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło , 
pasta jajeczna z żółtym serem, 
szczypiorek, miód,  
Napój:  herbata z cytryną 
 
Alergeny:  1,3,7                          360 kcal 

ciasto drożdżowe, 
bawarka, 
owoc sezonowy 
 
 
Alergeny: 1,3, 7,                        200 kcal 

I danie: zupa krupnik 
II danie:  paluszki rybne, pieczone 
ziemniaki, surówka z kwaszonej kapusty, 
woda 
 
Alergeny:  1,4,9                               505  kcal 



22.07.2019 – 26.07.2019 

 
DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
żółty ser, szynka z indyka , pomidor, 
sałata 
Napój: herbata  
Alergeny: 1,7                             368 kcal 

kakao, 
wafelki wielozbożowe, 
jabłko 
 
Alergeny: 1,7                              213 kcal 

I danie: zupa kalafiorowa 
II danie: makaron świderki z sosem 
bolońskim i warzywami, woda 
 
Alergeny:   1,7                                515  kcal 

 
WTOREK 

 

Zupa mleczna: zacierki na mleku 
Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
kiełbaska żywiecka,  czerwona papryka 
Napój: napar z herbaty owocowej 
Alergeny:  1,7                          374 kcal 

sok marchwiowy, 
ciastka owsiane 
 
 
Alergeny: 1,7,8                          172 kcal  

I danie: zupa pomidorowa z ryżem 
II danie: pierogi leniwe z sosem 
truskawkowym, woda 
 
Alergeny:    1,9                              510  kcal 

 
ŚRODA 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane,  masło, 
bułka razowa, szynka sopocka,  
pomidor, pasta rybno-serowa ze 
szczypiorkiem 
Napój: herbata 
Alergeny: 1,7                           333 kcal 

koktajl mleczno- owocowy, 
banan 
 
 
 
Alergeny: 1,7                             200 kcal 

I danie: krem z ciecierzycy 
II danie: pierś z kurczaka w płatkach 
kukurydzianych, pieczone talarki z 
ziemniaków, gotowane mini marchewki, 
woda 
Alergeny:1,3,7,9                             520  kcal 

 
CZWARTEK 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane masło, 
ser topiony, ogórek kwaszony, 
papryka, kiełbaska krakowska 
Napój: herbata z cytryną 
Alergeny: 1,7                           300 kcal 

babeczki marchwiowe,  
bawarka, 
kiwi 
 
Alergeny: 1,7                            200 kcal 

I danie: zupa ogórkowa z ziemniakami,  
II danie: pieczeń z szynki z kaszą pęczak , 
buraczki, woda 
 
Alergeny:   1,3,9                               505  kcal 

 
PIĄTEK 

Kanapka:   pieczywo mieszane,  
bułka mleczna, masło, pasta 
twarogowa o smaku wiśniowym, miód, 
słupki marchewki, 
mleko, herbata 
 Alergeny: 1,7                          342 kcal 

sałatka owocowa , jogurt naturalny,  
woda 
 
 
 
Alergeny:1.7                             170 kcal 

I danie: krem pieczarkowy z grzankami, 
II danie: kotlety  rybne, ziemniaki, mizeria, 
woda 
 
 
Alergeny:   1,3,9                               495  kcal 

 



29.07.2019 – 02.08.2019 

 
DZIEŃ TYGODNIA 

 
I ŚNIADANIE 

 
II ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kanapka: pieczywo mieszane, masło, 
schab pieczony,  pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem, ogórek kwaszony 
Napój: herbata , kawa z mlekiem 
Alergeny:  1,3,7                          368 kcal 

serek homogenizowany z musem 
brzoskwiniowym, chrupki 
kukurydziane, sok wieloowocowy 
 
Alergeny:  1,7                          170 kcal 

I danie: zupa ziemniaczana 
II danie: pyzy z sosem myśliwskim 
woda 
 
Alergeny:  1,3,7,9                             510 kcal 

 
WTOREK 

 

Zupa mleczna: płatki kukurydziane z 
mlekiem 
Kanapka: pieczywo mieszane, masło,  
chleb razowy, filet z indyka, pomidor 
Napój: napar z herbaty owocowej 
Alergeny: 1,7                             325 kcal 

chrupkie pieczywo, serek topiony, 
papryka czerwona, 
sok jabłkowy 
 
 
Alergeny: 1,7                           250 kcal 

I danie: zupa barszcz  z makaronem 
II danie: pieczone udko z kurczaka, 
ziemniaki, surówka z białej kapusty, 
woda 

 
Alergeny: 9                                        515 kcal 

 
ŚRODA 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane,  masło, 
parówka oddtłuszczona, ketchup, 
zielony ogórek 
Napój: kawa z mlekiem 
Alergeny: 1,7                             390  kcal 

sernik na zimno, 
jabłko, 
herbata owocowa 
 
Alergeny:  1, 7                          182  kcal 

I danie: zupa krem z marchewki, 
II danie: naleśniki z serem i owocami, 
woda 
 
Alergeny: 1,3,7                                515 kcal 

 
CZWARTEK 

 
 

Kanapka: pieczywo mieszane masło, 
bagietka, tzatziki, miód,  orzechy 
włoskie 
Napój: kakao 
Alergeny: 1,7                            400 kcal 

kisiel z bitą śmietaną,  
banan, herbata 
 
 
Alergeny: 1,7                           200 kcal 

I danie: zupa żurek z jajkiem, 
II danie: strogonow z indyka, kasza pęczak, 
ogórek kwaszony, woda 
 
Alergeny: 1,3                                    530 kcal 

 
PIĄTEK 

Kanapka:   pieczywo razowe z 
ziarnami, masło, pasta rybna z makreli, 
żółty ser,  papryka 
Napój:  herbata z cytryną 
Alergeny: 1,3,7                        360  kcal 

wafle ryżowe, powidła ,gruszka,   
herbata miętowa 
 
 
Alergeny:  1                            200  kcal 

I danie: zupa pomidorowa z makaronem, 
II danie: gzik z ziemniakami, 
woda 
 
Alergeny:1,3,7,                                485kcal 

 



 


