
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Poniedziałek 

25.06.2018 

 

chleb  z masłem i 
wędliną drobiową  , 

ogórek, herbata 
150ml         

 

owoc 

zupa ziemniaczana na  wywarze z 
jarzyn 200ml, gulasz wieprzowy z 

makaronem 200 g. surówka z kapusty 
pekińskiej 80 g.,  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 

Wtorek 

26.06.2018 

 

chleb wieloziarnisty    
z masłem i  serem 
żółtym, pomidor, 

herbata 150ml 

 

 

owoc 

zupa z brokułów na  wywarze z jarzyn 
200ml,  klopsik  80 g z gałką kaszy ii 
surówka z buraczków  80  g  kompot 

wieloowocowy 150ml 

 

herbatniki 

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 

27.06.2018 

 

weka z  masłem i 
dżemem,  mleko  150 

ml 

 

płatki 

zupa porowa na wywarze z jarzyn 
200ml, ryż z sosem jogurtowo-
truskawkowym 200 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 

Gluten, jaja, soja, 
mleko, orzechy, ziarno 

sezamu, dwutlenek 
siarki lub siarczany 

Czwartek 

28.06.2018 

 

chleb graham z 
masłem i wędlina 

wieprzową, pomidor, 
herbata  150 ml 

 

owoc 

zupa grysikowa  na wywarze z jarzyn 
200 ml,   kotlecik drobiowy    80 g  z 
gałką ziemniaków   i kapusta biała 

gotowana  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 

PIĄTEK 

29.06.2018 

 

bułka kajzerka  z 
masłem i pastą  z 

sera białego  z rybą i 
szczypiorkiem, 
herbata 150 ml 

 

 

owoc 

zupa barszcz czerwony na  wywarze z 
jarzyn 200ml,  kopytka na słodko 200  

g  kompot wieloowocowy 150ml 

 

drożdżówka 

ALERGENY 

 

Gluten, jaja,  ryba, 
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 

 

 

 


