
 

 

DATA RODZAJ POSIŁKU MENU 
8.02.2021r 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Bułka kanapkowa z masłem, dżem truskawkowy,                      
kawa zbożowa/herbata 
(  Alergeny: gluten, mleko i jego pochodne ) 

Sok jabłkowy, bonitki owsiane ( gluten ) 
 

OBIAD 
ZUPA: Rosół z makaronem 

II DANIE: Nagetsy, warzywa z wody, ryż  
Alergeny Zupa – gluten, II danie – gluten, jaja , seler i produkty pochodne 

PODWIECZOREK Koktajl owocowy, pałeczki kukurydziane  
(Alergeny: mleko i produkty pochodne) 

9.02.2021r 
 
 
 

 
 

WTOREK 

I ŚNIADANIE 
 
 

II ŚNIADANIE 

Chleb orkiszowy z masłem, necówka, ogórek kiszony,         
herbata owocowa 
(Alergeny:  gluten) 
Banany, herbata 

 
 

OBIAD 

ZUPA: Ogórkowa 

II DANIE: Jajko w sosie koperkowym, kasza 
jęczmienna, surówka z kapusty pekińskiej  

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

PODWIECZOREK Pieczywo ryżowe z powidłami śliwkowymi, 
kakao/herbata 
 ( Alergeny: mleko i produkty pochodne ) 

10.02.2021r 
 
 
 

ŚRODA 

I ŚNIADANIE 
 

II ŚNIADANIE 

Chleb graham z pastą jajeczną, szczypiorek, kawa 
zbożowa 
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Mix owoców, herbata 
 

OBIAD 
ZUPA: Krem z warzyw z grzankami 
II DANIE: Neleśniki z sosem owocowym 
Alergeny Zupa: seler, Gluten, mleko i produkty pochodne,  II danie: gluten, 

mleko i produkty pochodne, jaja 

PODWIECZOREK Rogalik z masłem, dżem brzoskwiniowy, herbata  
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne ) 

11.02.2021r 
 
 
 

CZWARTEK 

 

I ŚNIADANIE 
 

II ŚNIADANIE 

Tosty z serem i szynką, pomidorki, herbata 
(Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Mix warzyw, herbata 

 
OBIAD 

ZUPA: Pieczarkowa z ziemniakami 

II DANIE: Spagetti z mięsem i warzywami 
Alergeny Zupa: seler, mleko i produkty pochodne, gluten ,      II danie: 

gluten, mleko i produkty pochodne 

PODWIECZOREK Pączki z marmoladą, herbata 
( Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

12.02.2021r 
 
 
 

 
PIĄTEK 

I ŚNIADANIE 
 

II ŚNIADANIE 

Bułka śniadaniowa z masłem, serem żółtym, 
rzodkiewką,herbata 
(Alergeny: gluten, mleko i jego pochodne) 

Jabłka, herbata 
 

OBIAD 
ZUPA: Cebulowa  z grzankami 

II DANIE: Dorsz z ziemniakami, surówka z 
marchewki 

Alergeny Zupa: gluten, seler II danie: gluten,  

 
PODWIECZOREK 

Mini kanapki z masłem, pasztetem i ogórkiem 
kiszonym, herbata/kawa zbożowa 
(Alergeny: gluten, mleko i jego pochodne ) 


