
 

 

 

DATA RODZAJ POSIŁKU MENU 
15.02.2021r 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Bułka kanapkowa z masłem ,serkiem 
homogenizowanym, rzodkiewka, herbata 
(  Alergeny: gluten, mleko i jego pochodne ) 

Sok jabłkowy, pałeczki kukurydziane ( gluten ) 
 

OBIAD 
ZUPA: Ogórkowa 

II DANIE: Makaron z sosem śmietanowo-
truskawkowym 

Alergeny Zupa – gluten, II danie – gluten, seler. mleko i produkty pochodne 

PODWIECZOREK Pieczywo chrupkie z szynką wieprzową, pomidorem, 
herbata/kawa zbożowa  

(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

16.02.2021r 
 
 
 

WTOREK 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Chleb orkiszowy z masłem, parówki, ogórek zielony      
herbata owocowa/kawa zbożowa 
(Alergeny:  gluten, mleko i produkty pochodne ) 
Mix owoców, herbata 

 
 

OBIAD 

ZUPA: Krupnik z kaszą jęczmienną 
II DANIE: Kotlet mielony, ziemniaki, marchewka z 

groszkiem 
Alergeny Zupa: Seler, gluten, , II danie: gluten, jaja i produkty pochodne 

PODWIECZOREK Pieczone jabłka z konfiturą i cynamonem, herbata 

17.02.2021r 
 
 
 

ŚRODA 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Chleb graham z masłem, pasztetem, ogórkiem 
kiszonym,  kawa zbożowa/herbata 
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Banany, herbata 

 
OBIAD 

ZUPA: Kapuśniak z ziemniakami 
II DANIE: Klopsy mięsne, kasza jęczmienna, sos 

pieczarkowy, kapusta 
Alergeny Zupa: seler, ,  II danie: gluten, mleko i produkty pochodne, jaja 

PODWIECZOREK Galaretka truskawkowa z owocami, herbatniki, herbata  
(Alergeny: gluten, ) 

18.02.2021r 
 
 
 

CZWARTEK 
 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Chleb złoty orkisz z masłem, twarogiem, rzodkiewką, 
herbata 
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Mix warzyw, herbata 
 

OBIAD 
ZUPA: Gulasz z warzywami i papryką 

II DANIE: Ryż z jabłkami 
Alergeny Zupa: seler, mleko i produkty pochodne, gluten  

PODWIECZOREK Bułeczki z masłem, pieczonym schabem w ziołach, 
pomidorem, herbata/kawa zbożowa 
( Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

19.02.2021r 
 
 
 

 
PIĄTEK 

I ŚNIADANIE 
 

II ŚNIADANIE 

Płatki kukurydziane z mlekiem 
(Alergeny: mleko i jego pochodne) 

Jabłka, herbata 

 
OBIAD 

ZUPA: Jarzynowa  
II DANIE: Filet z dorsza, ziemniaki, surówka z 

marchewki 
Alergeny Zupa: gluten, seler II danie: gluten,  

 
PODWIECZOREK 

Rogalik z masłem, dżem wiśniowy, borówka, 
herbata/kawa zbożowa 
(Alergeny: gluten, mleko i jego pochodne ) 


