
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Poniedziałek 

14.05.2018 

 

weka z masłem i 
kiełbasą wieprzową, 
ogórek,  herbata z 

cytryn 150ml         

 

owoc 

zupa barszcz biały  z ziemniakami  
na  wywarze z jarzyn 200ml, mięso 

drobiowe z warzywami  150 g. i 
gałką ryżu,  kompot wieloowocowy 

150ml 

 
 

     ciasto pierniczek 

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 

15.05.2018 

 

chleb wieloziarnisty  
z masłem  i serkiem 

almette i 
rzodkiewką,  herbata 

150ml 

 

 

owoc 

zupa pieczarkowa na  wywarze z 
jarzyn 200ml, sznycelek wieprzowy 
z pieca  80 g  z gałką ziemniaków i 
sałata masłowa ze śmietaną 80 g ,  

kompot wieloowocowy 150ml 

 

jogurt 

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 

16.05.2018 

 

kajzerka      z masłem  
i wędliną drobiową, 
pomidor, herbata 
owocowa 150 ml 

 

owoc 

zupa ogórkowa na wywarze z jarzyn 
200ml, 5 st. pierogów z mięsem, 
kompot wieloowocowy 150ml 

 

wafelek 

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 

Czwartek 

17.05.2018 

 

weka  z masłem i 
serem żółtym, mleko  

150ml,   

 

płatki 

kukurydziane 

 

zupa kalafiorowa  na wywarze z 
jarzyn  200ml , dewolaj 80 g z gałką 
ziemniaków i surówka z marchewki  

80 g.,  kompot wieloowocowy 
150ml  

 

 

owoc 

ALERGENY 

 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

Gluten,, jaja, 
soja, mleko, 

orzechy, ziarno 
sezamu, 

dwutlenek 
siarki lub 
siarczany 

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

siarczany, łubiny 

 

PIĄTEK 

18.05.2018 

 

chleb graham  z 
masłem i pastą 

jajeczną  ze 
szczypiorkiem, 
herbata 150 ml 

 

 

owoc 

zupa koperkowa  na wywarze z 
jarzyn  200ml, ryba w panierce 80 g. 

z gałka ziemniaków i surówka z 
kapusty kiszonej 80 g.   kompot 

wieloowocowy 150ml                                      

 

herbatniki  

ALERGENY 

 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, gorczyca, 

ziarno sezamu 

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

siarczany, łubiny 

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

dwutlenek siarki lub 
siarczany 

 

 

 


