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śniadanie 

standard

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

kasza manna na mleku, 

kanapki z wędliną 

wieprzową i dżemem, biała 

rzodkiew, papryka, herbata 

|1, 7|

kakao na mleku, kromka 

chleba z masłem, parówka, 

kanapka z wędliną 

drobiową, rzodkiewka, 

ogórek kiszony |1, 7, 10|

płatki owsiane na mleku, 

kanapki z wędliną 

wieprzową i pastą jajeczną, 

papryka, pomidor, herbata 

|1, 3, 7|

kawa zbożowa na mleku, 

naleśnik tradycyjny z 

jabłkiem prażonym, 

podawany z sosem 

jogurtowym |1, 3, 7|

płatki ryżowe na mleku, 

kanapki z wędliną 

drobiową i żółtym serem, 

biała rzodkiew, pomidor, 

sałata, herbata |1, 7, 9|

dieta eliminująca 

gluten

płatki jaglane na mleku, pieczywo 

bez glutenu

 pieczywo bez glutenu płatki kukurydziane na mleku, 

pieczywo bez glutenu

kakao na mleku, naleśnik z jabłkiem 

prażonym podawany z sosem 

jogurtowym |7|

pieczywo bezglutenowe

dieta bezmleczna na napoju roślinnym, masło 

roślinne

na napoju roślinnym, masło 

roślinne

płatki owsiane na napoju 

roślinnym, masło roślinne

kawa zbożowa na napoju roślinnym, 

naleśnik na napoju roślinnym

płatki ryżowe na napoju roślinnym, 

masło roślinne, pasta z białych 

warzyw zamiast żółtego sera |9|
wegetariańska żółty ser zamiast wędliny sałatka makaronowa z zielonym 

groszkiem, ogórkiem kiszonym, 

posypana żółtym serem |3|

pasta z fasoli zamiast wędliny b.z. pasta z białych warzyw zamiast 

wędliny |9|

obiad 

zupa
ziemniaczana |7, 9| ogórkowa |7, 9| jarzynowa z fasolką 

szparagową |7, 9|

rosół |1, 9| krupnik |1, 7, 9|

dieta eliminująca 

gluten

b.z. b.z. b.z. makaron bez glutenu krupnik jaglany

dieta bezmleczna niezabielana niezabielana niezabielana b.z. b.z.

wegetariańska na bulionie wegetariańskim na bulionie wegetariańskim na bulionie wegetariańskim jarzynowa na buloionie 

wegetariańskim |7, 9|

na bulionie wegetariańskim

II danie 

gulasz wieprzowy, kasza 

jęczmienna, surówka z 

kiszonym ogórkiem |1, 9, 

10|

pałka z kurczaka, ziemniaki 

puree, surówka koperkowa 

|3, 7, 10|

burger wieprzowy z 

kukurydzą i papryką 

podawany z sosem 

czosnkowym na bazie 

jogurtu, ziemniaki, surówka 

z kiszonej kapusty |1, 3, 7, 

10|

potrawka z kurczaka na 

śmietance z marchewką i 

groszkiem, ryż |7, 9|

makaron z serem i musem 

truskawkowym |1, 7|

dieta eliminująca 

gluten

kasza gryczana zamiast kaszy 

jęczmiennej

b.z. burger wieprzowy z kukurydzą i 

papryką podawany z sosem 

czosnkowym, ziemniaki, surówka z 

kiszonej kapusty |3, 7, 10|

b.z. makaron bez glutenu, rzeszta bez 

zmian

dieta bezmleczna b.z. ziemniaki tłuczone sos czosnkowy na bazie majonezu śmietanka roślinna pierogi z truskawkami |1, 3|

wegetariańska kaszotto z warzywami i mozzarellą 

|1, 7, 9|

kotlet z soczewicy |1, 3, 9| burger warzywny z pieca |1, 3, 9| risotto z warzywami i zielonym 

groszkiem |7, 9|

b.z.

podwieczorek 

standard

jogurt naturalny z musem 

truskawkowym i 

czekoladowym crunchy, 

gruszka |1, 7|

twarożek waniliowy, 

pieczywo chrupkie, jabłko 

|1, 7|

jabłko pieczone z 

owsianym crumble, 

mandarynka |1, 7|

koktajl czekoladowy, bułka 

wrocławska z masłem, 

gruszka |1, 3, 7|

kanapka z pastą z 

pieczonej ryby i 

pomidorem |1, 3, 4, 7, 10|

dieta eliminująca 

gluten

czekolada gorzka tarta zamiast 

czekoladowego crunchy

wafel ryżowy zamiast pieczywa 

chrupkiego

jabłko pieczone z kruszonką |7| pieczywo bez glutenu |3| pieczywo bez glutenu 

dieta bezmleczna deser na mleku roślinnym z musem 

truskawkowym i wiórkami 

czekolady gorzkiej 

budyń na napoju roślinnym 

zamiast twarożku

masło roślinne do owsianego 

crumble

koktajl na napoju roślinnym, masło 

roślinne

kanapka z pastą z pieczonej ryby i 

pomidorem |1, 3, 4,10|

wegetariańska b.z. b.z. b.z b.z. kanapka z twarożkiem i 

pomidorem |1, 7|

alergeny: 1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hybrydowe) i produkty pochodne  2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jajka i produkty pochodne  4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja 

i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, nerkowce, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamie lub orzechy Queensland i produkty pochodne 9. Seler zwyczajny i produkty pochodne 10. Gorczyca i 

produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2 13. Łubin i produkty pochodne 14. Mięczaki i produkty pochodne

Prezentowany jadłospis może ulec nieznacznym zmianom ze względów na kwestie  techniczno - zaopatrzeniowe .


