
Zupa krem z kalafiora 

z ziemniakami i ze 

(9)

250 

ml

Zupa ogórkowa 

parabolicznym  z 

koperkiem  (7,9,10)

250 

ml

Zupa ziemniaczanka z 

koperkiem (9)

250 

ml

pomidorowa zabielana 

durum z oregano i 

bazylia (1,3,7.9)

250 

ml

Zupa z zielonej fasolki 

szparagowej  z 

ziemniakami i natka 

pietruszki  (9)

250 

ml

mielonym 

wieprzowym sosem 

bolognese z 

(1,3,7,9)

320 g
Udko pieczone z 

tymiankiem   
90 g

wieprzowego w 

natka pietruszki  (1)

140 g

Ryba Mintaj w formie 

(1,3,4) 

90 g

serowo-orzechowym 

(1,3,5,7,8) 

2 szt

Ziemniaki 130 g (1) 130 g
Ziemniaki puree z 

koperkiem (7)
130 g

Polewa z bananem 

porzeczki na jogurcie  

(7)

80 ml

koperkiem z sosem 

winegret (10)

60 g
naturalnym (7)

40 g
Surówka marchew 

40 g

Surówka z kapusty 

(10)

40 g

Surówka marchewki i 

seler z sokiem cytryny 

(9)

60 g

Marchewka mini 40 g Kalafior 40 g 40 g

Kompot owocowy 
200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

truskawkowym   

(1,3,7)

1 szt
Smoothie marchew 

150 mlMarchew do chrupania 60g Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim 
składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochodne, 3.jaja i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i 
produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. 
Mięczaki i produkty pochodne.. Informujemy, że istnieje możliwa obecność powyżej wymienionych alergenów w produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                   
Dominika Mikłas                                                                                                                                                    

Dietetyk kliniczny                                    

OBIAD

WTOREK CZWARTEK                                       



ziemniakami i 

koperkiem (9)

250 

ml

(9)

250 

ml

Zupa grysikowa na 

wywarze drobiowo 

warzywnym z natka 

(1,9)

250 

ml

Zupa barszcz 

czerwony zabielany  

ziemniakami 

koperkiem (7,9,10)

250 

ml

Zupa krem z zielonego 

groszku z 

ziemiankami i 

koperkiem  posypany 

(8,9)

250 

ml

curry (7)

140 g
Makaron z maki 

(1,3,7)

260  

g

Bitka wieprzowa w 

(1)

90 g/ 

50 ml

mieszanym drobiowo- 

wieprzowym z 

(1,3)

9 szt

Filet z Miruny z 

cytrynowym  (1,4,7)

140 

g

 (1) 130 g
Polewa truskawkowa 

(7)
50 ml Ziemniaki puree (7)

130 

g

130 

g

Surówka z kapusty 

60 g

Surówka z marchewki 

i brzoskwini z sokiem 

z cytryny 

60 g

Surówka z kiszonego 

(10)

40 g
czerwonej (3,10)

60 g

Marchewka gotowana 

posypana sezamem i 

(11) 

60 g

Fasolka szparagowa 

(1,7)
40 g

Kompot owocowy 
200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

Koktajl a'la oreo ( 

banan, jogurt 

naturalny, mleko, 

czekolada wiórki ) (7)

150 

ml
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g (1,3,7)
1 szt Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g

WTOREK                                                  CZWARTEK 

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim 
składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochodne, 3.jaja i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i 
produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 
14. Mięczaki i produkty pochodne. Informujemy, że istnieje możliwa obecność powyżej wymienionych alergenów w produktach użytych do produkcji posiłków. 
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Dietetyk kliniczny                                    
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Zupa ogórkowa z  

ziemiankami i 

koperkiem (9,10)

250 

ml

Zupa krupnik z kaszy 

pietruszki  (1,9)

250 

ml

Zupa pomidorowa 

zabielana z 

makaronem nitki  i 

natka pietruszki  

(1,3,7,9)

250 

ml

Zupa pieczarkowa z 

makaronem z maki 

durum  (1,3,9)

250 

ml

kiszonej kapusty z 

ziemniakami i 

majerankiem z 

pomidorami  (9,10)

250 

ml

Makaron z maki 

durum' a la carbonara 

serowym (ser 

mozzarella) (1,3,7)

270 g

Paluszki rybne z 

Mintaja panierowane  

(1,3,4,14)

4 szt

Pulpet mielony z 

drobiowego  

wieprzowego w sosie 

cebulowym (1,3)

90 g/ 

50 ml

Nugetsy z kurczaka 

panierowane w 

kukurydzianych (1,3)

4 szt

wersji pieczonej  

(1,3,7)

2 szt

Ziemniaki puree (7) 130 g 130 g
Ziemniaki puree z 

koperkiem (7)
130 g

Polewa porzeczkowa 

na jogurcie  z miodem  

(7)

80  

ml

40 g

Surówka z kapusty 

kiszonej marchewki  

(10)

40 g

Surówka z ogórka 

kiszonego z cebula i 

(10)

40 g

Surówka z kapusty 

(10)

40 g

Surówka z marchewki 

i ananasa i sokiem z 

cytryny  

60 g

40 g
(7)

40 g Kalafior 40 g
(1,7)

40 g

Kompot owocowy 
200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 g

Domowe Ciasto 

z Torcikowej Chatki 

(1,3,7)

50 g
Koktajl banan mango 

na jogurcie (7)

150 

ml
Marchew do chrupania 60 g Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim 
składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochodne, 3.jaja i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i 
produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 
14. Mięczaki i produkty pochodne. Informujemy, że istnieje możliwa obecność powyżej wymienionych alergenów w produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                   
Dominika Mikłas                                                                                                                                                    

Dietetyk kliniczny                                    

OBIAD

WTOREK                                           
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Zupa brukselkowa 

zabielana z 

ziemniakami i 

koperkiem (7,9)

250 

ml

makaronem nitki z 

pietruszki i lubczykiem  

(1,3,9) 

250 

ml

Zupa kalafiorowa z 

ziemniakami i 

koperkiem  (9) 

250 

ml

Zupa pomidorowa z 

(9) 

250 

ml

Zupa krem z dyni z 

dodatkiem 

ziemniaków z mlekiem 

kokosowym i pestkami 

dyni  (8,9) 

250 

ml

Delikatne chili con 

drobiowo- wieprzowe 

mielone z fasola 

czerwona papryka 

cebula w sosie 

pomidorowym (1)

140 g

Kotlet schabowy 

panierowany 

klasycznie (1,3)

90 g

Delikatna potrawka z 

(1,7)

140 g

Ryba  Mintaj 

panierowany 

klasycznie (1,3,4)

90 g

Pierogi ruskie 

ziemniaczano serowe - 

dodatkiem maki 

(1,3,7)

9 szt

Ryz paraboliczny 130 g Ziemniaki  130 g (1) 130 g
Ziemniaki puree z 

koperkiem (7)
130 g

Surówka kapusty 

(10)

60 g

Surówka z kapusty 

marchewka porem i 

ogórkiem sosem 

40 g 40 g

Surówka kapusty 

(10)

40 g
Surówka z czerwonej 

60 g

40 g
Fasolka szparagowa z 

(1,7)
40 g

Marchewka z 
40 g

Kompot owocowy 
200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

Brioszka z mlecznym 

budyniem  (1,3,7)
1 szt. Owoc sezonowy

1szt./ 

100g

Deser z serka 

kokosowego polany 

musem z czarnej 

porzeczki (7,8)

150 g Owoc sezonowy
1szt./ 

100g
Owoc sezonowy

1szt./ 

100g

WTOREK  CZWARTEK                                                                                               

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim 
składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochodne, 3.jaja i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i 
produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. 
Mięczaki i produkty pochodne. Informujemy, że istnieje możliwa obecność powyżej wymienionych alergenów w produktach użytych do produkcji posiłków. 
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Zupa selerowa 

zabielana z 

pietruszki (7,9)

250 

ml

Zupa krupnik z kaszy 

natka pietruszki  (1,9)

250 

ml ziemniakami i 

majerankiem   

(1,6,7,9,10)

250 

ml

Zupa krem z pieczonej 

papryki z pomidorami 

z grzankami  (1,9)

250 ml

Zupa barszcz 

ziemniakami z 

koperkiem (7,9,10)

250 

ml

sosem pomidorowym 

(1,3)

320 g

Udko z kurczaka 

pieczone  w marynacie 

paprykowej 

90 g

Ryba Miruna 

panierowana w 

Sos grecki z 

warzywami 

korzennymi w sosie 

pomidorowym  

(1,3,4,9)

140 g
mielonego 

wieprzowego z 

(1,3)

90 g

Potrawka z ciecierzycy 

curry z  mlekiem 

kokosowym  (1,8)

140 g

Ziemniaki puree z 

koperkiem (7)
130 g 130 g Ziemniaki z koperkiem 130 g Kasza bulgur (1) 130 g

sosem winegret  (10)

60 g
Buraczki lekko 

40 g

Ogórek kiszony z 

koperkiem (10)

60 g

Mizeria z rzodkiewki 

szczypiorek (7)

40 g
Surówka z kapusty 

(10)

60 g

Kalafior 40 g Marchewka 40 g

Kompot owocowy 
200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

200 

ml
Kompot owocowy 

200 

ml

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100g

Mufinka 

marchewkowa z 

Torcikowej Chatki 

(1,3,7)

1 szt.
na mleku (7)

150 g

WTOREK 
CZWARTEK                                       

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim 
składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochodne, 3.jaja i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i 
produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. 
Mięczaki i produkty pochodne.. Informujemy, że istnieje możliwa obecność powyżej wymienionych alergenów w produktach użytych do produkcji posiłków. 
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