
ziemniakiami z dodatkiem 

majeranku (1,6,7,9,10)

250 ml
Zupa krupnik z kaszy 

(9)
250 ml ziemniakami i koperkiem 

(1,7,9,10)

250 ml

(1,3,9)

250 ml

Zupa z soczewicy 

czerwonej z pmidorami z 

natka pietruszki (9)

250 ml

i posypany serem 

mozarella (1,3,7)

320 g
Kotlet schabowy 

panierowany  (1,3)
90 g

Pulpety drobiowo - 

wieprzowe w sosie 

pomidorowo paprykowym 

(1,3)

90 g / 

50 ml
(1,3,7)

2 szt. panierce  

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

90 g

Ziemniaki 130 g (1) 130 g Krem jogurtowy (7) 80 ml Ziemniaki 130 g

sosem winegret 
60 g

zielonym z jogurtem (7)
100 g Buraczki tarte 100 g

brzoskwini 
60 g

kiszonej z porem (10)
100 g

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

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./ 

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 wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji 
posiłków. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                   

Dietetyk kliniczny                                    

WTOREK CZWARTEK 

OBIAD



Zupa kalafiorowa z 

ziemniakami zabielana z 

koperkiem  (7,9)

250 ml
pietruszki (1,9)

250 ml

Zupa barszcz czerwony 

zabielany z ziemniakami  z 

koperkiem (1,7,9)

250 ml

Zupa pomidorowa 

(7,9)

250 ml

Zupa krem z fasoli z 

pietruszki posypany 

(9)

250 ml

hawajsku z curry (papryka, 

kukurydza, ananas )

140 g 90 g

Gulasz wieprzowy z 

pieczarkami w sosie 

(1,7)

140 g

Filet rybny z Miruny 

panierowany w sezamie  

(1,3,4,11)

90 g

(1,3,7)

9 szt. 

130 g Ziemniaki puree (7) 130 g Kasza bulgur (1) 130 g Ziemniaki puree (7) 130 g
Polewa mango  na bazie 

jogurtu naturalnego (7)
50 ml 

60 g 100 g (10) 100 g
(10)

100 g
marchewki 

60 g

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

Owoc sezonowy
1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100 g
Owoc sezonowy

1 szt./ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

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 wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji 
posiłków. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                 
Dominika Mikłas                                                                                                                        

Dietetyk kliniczny                                    

OBIAD

WTOREK CZWARTEK 



posypania (1,3,7,9)

250 ml

Zupa szczawiowa 

zabielana z jajkiem 

ziemniakami i koperkiem 

(3,7,9)

250 ml

Zupa krupnik z kaszy 

pietruszki (1,9)

250 ml

(9)

250 ml

Gulasz pomidorowy z 

groszkiem posypana natka 

pietruszki (1)

 140 g
Bitka wieprzowa w sosie 

pieczeniwoym  (1)

90 g/ 50 

ml parabolicznym z sosem 

pieczarkowym (1)

100 g

(1,3,7)

260 g

130 g
Kasza mix (gryczana, 

(1)
130 g Ziemniaki 130 g

Sos truskawkowa z 
50 ml

winegret

60 g 100 g Buraczki 60 g 60 g

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

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

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. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                   

Dietetyk kliniczny                                    

OBIAD WONE 

WTOREK CZWARTEK 



z  ziemniakami i koperkiem 

(7,9)

250 ml

Zupa pomidorowa z 

(1,3,9)

250 ml

pietruszki  (1,6,7,9)

250 ml

Zupa botwinka z 

ziemniakami jajkiem 

zabielana i z koperkiem 

(3,7,9)

250 ml

Zupa zupa krem z dynii 

(9)

250 ml

Kaszotto z bulgur z 

(kalafior, marchewka, 

papryka, groszek zielony ) 

koperkowy (1,7)

130/ 

140 g

Nugetsy drobiowe 

kukurydzianych  (1,3)

4 szt.

cynamonem

250 g

(1,3)

9 szt.
Paluszki rybne z mintaja 

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

Ziemniaki puree (7) 130 g Jogurt naturalny  (7) 50 ml
Ziemniaki puree z 

koperkiem (7)
130 g

kukurydzy i pora sosem 

majonezowym (3,10)

60 g (3,10) 100 g 60 g 60 g

(10)

100 g

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

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

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. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych Ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                 

Dietetyk kliniczny                                    

OBIAD

WTOREK  CZWARTEK 



warzyw z ziemniakami  (9) 
250 ml parabolicznym i z 

koperkiem (1,7,9)

250 ml
ziemniakami z koperkiem 

(1,7,9)

250 ml

Zupa krupnik z kaszy 

(9)

250 ml kapusty z ziemniakami i 

 (9)

250 ml

suszonymi pomidorami w 

(1,3,7)

130/ 

140 g

Kotlet schabowy 

panierownany w sezamie 

(1,3,11) 

90 g

Pieczony zrazik drobiowo- 

wieprzowy z sosem 

pieczeniowym (1,3)

90 g / 

50 ml

Ryba Miruna panierowna 

(1,3,4) 
90 g

sokiem buraka) z serkiem 

(1,3,7,8)

2 szt.

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

waniliowa (7)
80 ml

60 g ze  szczypiorkiem i 

majonezem (3,10)

100 g

Marchewka w sosie 

jogurtowo -majonezowym  

(1,3,7,10)

100 g

(3,10)

100 g
ananasa (9)

60 g

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

sezonowych
200 ml

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

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.  Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. Informujemy, że wymienione alergeny mogą znajdować się w śladowych ilościach produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                   

Dietetyk kliniczny                                    

WTOREK  CZWARTEK 

OBIAD


