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Poniedziałek 

5.02.2018 

 

weka 
z masłem i szynką 

wieprzową, 
pomidor, herbata z 

cytryną 150ml       

 

owoc 

zupa grochowa  na  wywarze z 
jarzyn z natką pietruszki 200ml, 

makaron spaghetti z sosem 
mięsnym  150 g, kompot 

wieloowocowy 150ml 

 

bułeczka maślana 

ALERGENY 

 

Gluten,, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

 Gluten, jaja, soja, mleko, ziarna 
sezamu, dwutlenek siarki lub 

siarczany, łubiny 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, orzechy, 
ziarno sezamu, 

dwutlenek siarki lub 
siarczany 

Wtorek 

6.02.2018 

 

chleb graham     z 
masłem i serem 

żółtym, rzodkiewka, 
herbata 150ml       

 

 

owoc 

zupa pomidorowa  na  wywarze z 
jarzyn 200ml, kromeczka schabu 80 

g  z gałką ziemniaków i surówka z 
selera z jabłkiem  80 g ,  kompot 

wieloowocowy 150ml 

 

 

ciasto 

ALERGENY 

 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

 Gluten, jaja, soja, mleko, ziarna 
sezamu, dwutlenek siarki lub 

siarczany, łubiny 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, orzechy, 
ziarno sezamu, 

dwutlenek siarki lub 
siarczany 

ŚRODA 

7.02.2018 

 

chleb wieloziarnisty   
z masłem i dżemem, 

mleko 150ml       

 

płatki 

kukurydziane 

zupa kapuśniak z białej kapusty  na  
wywarze z jarzyn 200ml, zrazik 
wieprzowy 80 g. z gałką kaszy 

pęczak i surówką wielowarzywną   
80  g, kompot wieloowocowy 150ml 

 

jogurt 

ALERGENY 

 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

Gluten,, jaja, 
soja, mleko, 

gorczyca, 
ziarno sezamu 

Gluten, jaja, soja, mleko, ziarna 
sezamu, dwutlenek siarki lub 

siarczany, łubiny 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, orzechy, 
ziarno sezamu, 

dwutlenek siarki lub 
siarczany 

Czwartek 

8.02.2018 

 

bułka kajzerka  z 
masłem i wędliną 
drobiową, ogórek, 
herbata owocowa 

150ml       

 

owoc 

 

zupa koperkowa na  wywarze z 
jarzyn z makaronem z natką 

pietruszki  200ml, pierś z kurczaka 
soute 80 g i gałką ziemniaków i 

surówką z kapusty czerwonej  80 g,  
kompot wieloowocowy 150ml  

 

 

pączek 

ALERGENY 

 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

 Gluten, jaja, soja, mleko, ziarna 
sezamu, dwutlenek siarki lub 

siarczany, łubiny 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, orzechy, 
ziarno sezamu, 

dwutlenek siarki lub 
siarczany 

PIĄTEK 

9.02.2018 

 

weka   z masłem i 
pastą z sera białego 

z rybą ze 
szczypiorkiem,            

herbata  150 ml 

 

 

owoc 

zupa jarzynowa  na wywarze z 
jarzyn 200ml, makaron z serem na 

słodko 200 g, kompot 
wieloowocowy 150ml            

 

wafelek 

ALERGENY 

 

Gluten, jaja, ryba,  
soja, mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

Gluten, jaja, 
soja, mleko, 

gorczyca, 
ziarno sezamu 

Gluten, jaja, soja, mleko, ziarna 
sezamu, dwutlenek siarki lub 

siarczany, łubiny 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

 


