
Zupa jarzynowa zabielana z 

koperkiem (7,9)

250 ml

pietruszki (1,3,7,9)

250 ml

koperkiem (7,9)

250 ml

Zupa pomidorowa zabielana z 

(7,9)

250 ml

Kolorowe kaszotto z mix kasz 

zielonym groszkiem z 

pomidorami (1,9)

130 g/ 

140 g

Klopsik wieprzowo- drobiowy 

(1,3,7)

90g /  

50 ml

(1,3,7)

2 szt.
Paluszki rybne 

(1,2,3,4,6,9,10,14)
4 szt.

130 g
Polewa waniliowa na bazie 

jogurtu (7)
80 ml Ziemniaki 130 g

(7)

60 g
Surówka z ogórka kiszonego 

(10) 
100 g

Surówka marchew 

brzoskwinia posypana 

orzechami (5,8)

60 g
Surówka z kapusty kiszonej z 

(10)
100 g

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Owoc sezonowy
1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100g
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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 wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. 

WOLNE



makaronem nitki z 

lubczykiem i natka pietruszki 

(1,3,9)

250 ml

Zupa ogórkowa zabielana z 

koperkiem (7,9,10)

250 ml
Zupa kalafiorowa zabielana z 

ziemniakami (7,9)
250 ml

Zupa krem z pieczonej 

grzankami (1,9)

250 ml

pietruszki  (9)

250 ml

(1,7) 

 140 g
mieszanego drobiowo- 

panierowany  (1,3)

90 g

Bitka wieprzowa w sosie 

(1,7)

90/ 50 

g

Ryba - filet z Miruny 

(1,3,4,11)

90 g
(1,3,7)

220 g

130 g Ziemniaki 130 g (1) 130 g Ziemniaki puree (7) 130 g

Polewa truskawkowo 

bananowa na bazie jogurtu 

(7)

50 ml

60 g
Marchewka z groszkiem 

oprószana (1,7)
100 g 100 g (3,10) 100 g

Surówka marchew z 

ananasem z orzechami (5,8)
60 g

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Owoc sezonowy
1 szt./ 

100 g
150 ml Owoc sezonowy

1 szt./ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
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Zupa jarzynowa zabielana z 

ziemniakami i koperkiem 

(7,9)

250 

ml

Zupa krem z dyni i soczewicy 

(9)

250 

ml

Zupa botwinka zabielana  z 

ziemniakami jajkiem i 

koperkiem (1,3,7,9) 

250 

ml

(1,9)  

250 

ml

Zupa krupnik z kaszy 

pietruszki (1,9)

250 

ml

(1,3,7,9) 

320 

g
Udko pieczone z tymiankiem 90 g

Gulasz wieprzowo drobiowy z 

pietruszki (1,7)

90 g
cynamonem 

250 g

cytrynowym  (1,4,7)

140 

g

Ziemniaki puree (7) 130 g  (1) 130 g Polewa  na jogurcie (7) 50 ml Ziemniaki 
130 

g

60 g Surówka z kapusty czerwonej 
100 

g
Surówka szwedzka (10)

100 

g
Marchewka tarta 60 g 60 g

Kompot z owoców 

sezonowych

200 

ml

Kompot z owoców 

sezonowych

200 

ml

Kompot z owoców 

sezonowych

200 

ml

Kompot z owoców 

sezonowych

200 

ml

Kompot z owoców 

sezonowych

200 

ml

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 

g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 

g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 

g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 

g

Owoc sezonowy

1 

szt./ 

100 

g
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ziemniakami i koperkiem 

(7,9)

250 ml
Zupa grysikowa z natka 

pietruszki (1,9)
250 ml

Lekka grochówka z 

pietruszki (1,6,9,10)

250 ml

Zupa krem z  pomidorów z 

(9)

250 ml
Zupa barszcz czerwony z 

ziemniakami i koperkiem (9)
250 ml

ogórkiem kiszonym w sosie 

pomidorowym  dodatkiem 

(1,7) 

 140 g

Nugetsy drobiowe 

kukurydzianych  (1,3)

4 szt. 
wieprzowo- drobiowym z 

(1,3) 

280 g
Ryba panierowana w sezamie   

(1,3,4,11)
90 g

Pierogi polskie z  farszem 

serowo ziemniaczanym z 

(1,3,7)

9 szt. 

Kasza bulgur (1) 130 g Ziemniaki 130 g Ziemniaki puree (7) 130 g Jogurt naturalny (7) 50 ml

winegret

60 g
sosem jogurtowo -

majonezowym i dodatkiem 

marchewki  (3,7,10)

100 g 60 g
Surówka z kapusty kiszonej  z 

(10)
100 g 60 g

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Kompot z owoców 

sezonowych
200 ml

Owoc sezonowy
1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100 g
150 ml Owoc sezonowy

1 szt./ 

100 g
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