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PONIEDZIAŁEK 22.08 

WTOREK 23.08


ŚRODA 24.08 

CZWARTEK 25.08 

PIĄTEK 26.08

bml - bezmleczne, wege - wegetariańskie 

        

Śniadanie Obiad Podwieczorek

Owsianka z pieczonym jabłkiem i 
cynamonem (7) 
Pieczywo: mieszane (z ziarnami, 
pszenne, na zakwasie żytnim) (1) 
Masło extra 82% (7) 
Masło roślinne (bml) 
Ser żółty (7) 
Domowy keczup 
Sałata, kiełki, ogórki kiszone  
Herbata owocowa

Zupa zacierkowa (1,3)
Gulasz z warzywami
Ziemniaki pure
Fasolka z pary z bułeczką (1) 
Woda z miętą

Pizza z domową wędliną (1,7)
Pomidorki koktajlowe

Kakao (7)
Domowe bułeczki drożdżowe 
(1,3,7)
Domowa marmolada 
Ogórek zielony w słupkach

Zupa krupnik z mini 
marcheweczkami
Kotlecik mięsno-warzywne (1,3)
Ziemniaki puree
Buraczki na ciepło
Kompot

Domowy budyń waniliowy 
Wafle ryżowe z pestkami dyni i 
algami morskimi 
Owoce

Owsianka czekoladowa (7)
Pieczywo: mieszane (pszenne na 
zakwasie żytnim, z ziarnami) (1)
Masło extra 82% (7)
Masło roślinne (bml) 
Domowy pasztet
Hummus klasyczny 
Świeże warzywa, sałata 
Herbata rumiankowa

Zupa ogórkowa  
Makaron kolanka z sosem 
pomidorowo-śmietanowym z bazylią 
(1) 
Ser Mozzarella do posypania
Woda z owocami

Ciasto zebra (1,3,7)

Jajecznica z pary (3)
Pieczywo: mieszane (pszenne 
na zakwasie żytnim, z ziarnami) 
(1)
Masło extra 82% (7)
Masło roślinne (bml) 
Czarnuszka 
Szczypiorek 
Słupki warzyw
Herbata owocowa

Zupa krem z białych warzyw z 
grzankami (1) 
Ziołowe roladki z kurczaka 
Kasza jęczmienna (1) 
Surówka z białej kapusty 
Woda z cytryną

Mini serniczki (1,3,7) 
Owoce

Ryż na mleku (7)
Pieczywo: mieszane (pszenne na 
zakwasie żytnim, z ziarnami) (1)
Masło extra 82% (7)
Masło roślinne (bml) 
Pasta jajeczna (3,11)
Pasta z pieczoną papryką 
Słupki warzyw 
Herbata ziołowa

Zupa rybna z koperkiem i 
kluseczkami (1,4,7) 
Naleśniki z musem jabłkowym (1,3) 
Sos waniliowy (7)
Woda z owocami

Zawijasy pomidorowe (1,3)
Słupki warzyw



Lista alergenów: 

 
1.GLUTEN 
2.SKORUPIAKI i produkty pochodne 

3.JAJA i produkty pochodne 
4.RYBY i produkty pochodne  
5.ORZESZKI ZIEMNE (arachidowe) i produkty pochodne      
6.SOJA i produkty pochodne      

7.MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą      
8.ORZECHY   
9.SELER i produkty pochodne  
10.GORCZYCA i produkty pochodne  
11.NASIONA SEZAMU i produkty pochodne  
12.DWUTLENEK SIARKI  
13.ŁUBIN i produkty pochodne  
14.MIĘCZAKI i produkty pochodne  

      

    

bml - bezmleczne, bgl - bezglutenowe, wege - wegetariańskie 
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