
 

 

 

DATA RODZAJ POSIŁKU MENU 
22.02.2021r 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

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

Sok wieloowocowy , herbatniki ( gluten ) 
 

OBIAD 
ZUPA: Rosół z makaronem  

II DANIE: Risotto z warzywami i mięsem drobiowym 
Alergeny Zupa – gluten, II danie – gluten, seler.  

 
PODWIECZOREK 

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

(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

23.02.2021r 
 
 
 

WTOREK 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

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

 
 

OBIAD 

ZUPA: Brokułowa 
II DANIE: Kotlety jajeczne, ziemniaki, kapusta 
Alergeny Zupa: Seler, gluten, , II danie: gluten, jaja i produkty pochodne 

PODWIECZOREK Bułka śniadaniowa mleczna z nadzieniem owocowym, 
żurawina, herbata (Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

24.02.2021r 
 
 
 

ŚRODA 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Chleb graham z masłem, twarogiem, rzodkiewka, 
herbata 
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Banany, herbata 

 
OBIAD 

ZUPA: Fasolowa z grzankami 
II DANIE: Bitki wieprzowe, kasza jęczmienna, 

surówka z kapusty 
Alergeny Zupa: seler, ,  II danie: gluten, mleko i produkty pochodne,  

PODWIECZOREK Chleb słonecznikowy z masłem, pieczonym schabem w 
ziołach, papryka, herbata  
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne ) 

25.02.2021r 
 
 
 

CZWARTEK 
 

I ŚNIADANIE 
 

    II ŚNIADANIE 

Chałka z masłem, serem żółtym, kakao/herbata 
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Mix warzyw, herbata 

 
OBIAD 

ZUPA: Gulaszowa z kaszą jaglaną 

II DANIE: Kluski ze śliwką, masło, cukier  
Alergeny Zupa: seler, mleko i produkty pochodne, II danie: gluten 

PODWIECZOREK Krążki ryżowe z masłem, szynką wieprzową, ogórek 
kiszony, herbata/kawa zbożowa 
( Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

26.02.2021r 
 
 
 

 
PIĄTEK 

I ŚNIADANIE 
 

II ŚNIADANIE 

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

Jabłka, herbata 

 
OBIAD 

ZUPA: Barszcz zabielany 
II DANIE: Filet z mintaja, ziemniaki, marchew 

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

 
PODWIECZOREK 

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


