
Herbata owocowa 200ml
Płatki jęczmienne na mleku z musem 
jabłkowo-cynamonowym i orzechami 
(1,7,8)

200ml Kakao naturalne na mleku (1,7) 200ml Płatki kukurydziane  na mleku(1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Bułka kajzerka (1,11) 1szt.

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Twarożek ze szczypiorkiem (7) 30g Polędwica sopocka  (1,6,9,10) 30g Szynka drobiowa (1,6,9,10) 20g Schab pieczony(1,6,9,10) 30g Pasta jajeczna z rzodkiewką [3,10] 30g

Filet drobiowy biały  (1,6,9,10) 20g Sałata 5g Ser żółty [7] 30g Rukola 5g Ser żółty [7] 20g

Pomidor 30g Ogórek kiszony (10) 20g Ogórek zielony 20g Pomidor 30g Papryka 20g

Rzodkiew biała 20g Sałata 5g

Zupa jarzynowa z fasolka szparagową, 
ziamniaczkami i koperkiem  
zabielana(1,7,9)

250ml
Zupa pomidorowa z makaronem z 
mąki durum z natką pietruszki 
zabielana (1,3,7,9)

250ml
Zupa krem z dyni z pestkami 
słonecznika (1,9)

250ml
Krupnik z kaszy jęczmiennej z natką 
pietruszki  (1,9)

250ml
Jesienny kapuśniak z ziemniaczkami z 
kminkiem (1,9,10)

250ml

Kurczak w sosie pomidorowo-
śmietanowym (1,7)

130g Kotlet schabowy panierowany (1,3) 80g
Pulpeciki z mięsa mieszanego 
(indyk+łopatka)  w sosie koperkowym 
(1,3,7)

80g/ 
50g

Kotlecik rybny z warzywami z pieca 
(1,3,4)

80g
Naleśniki po rusku (wyrób własny)  
(1,3,7)

2szt

Ryż pełnoziarnisty (1) 130g Pure ziemniaczane z koperkiem (7) 130g
Mix kasz (kasza gryczana, kasza 
jęczmienna) [1]

130g Pure ziemniaczane z koperkiem (7) 130g Sos pieczarkowo-śmietanowy [7] 50g

Mix sałat z  papryką i ogókiem 
zielonym 

40g Duszona marchewka z groszkiem (7) 80g Buraczki z cebulką 80g
Surówka z kiszonej kapustki z 
marchewką i jabłuszkiem [10]

80g Surówka z marchewki z chrzanem [7] 80g

PODWIECZOREK
Koktajl bananowo brzoskwiniowy z 
miodem  na bazie jogurtu naturalnego 
(wyrób własny) (7)

150g Owoc sezonowy 1szt.
Kisiel owocowy do picia + chrupki 
kukurydziane (1)

150g/ 
5g

Owoc sezonowy 1szt. Galaretka owocowa (1) 150g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w 
swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 
produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.
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Herbata owocowa 200ml
Kasza manna z trawą cytrynową 
(1,7)

200ml WOLNE
Płatki owsiane na mleku z 
wiórkami kokosowymi (1,7,8)

200ml Kawa inka na mleku  (1,7) 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo  jasne i orkiszowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g
Pieczywo jasne i razowe z dynią 
(1,11)

50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Szynka gotowana (1,6,9,10) 30g Kiełbasa krakowska (1,6,9,10) 30g Indyk pieczony (1,6,9,10) 30g
Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 
[3,10]

30g

Serek śmietankowy z ziołami i 
rzodkiewką (7)

20g Pomidor 30g Papryka 20g Ser żółty (7) 20g

Ogórek zielony 30g Sałata 5g Roszponka 5g Pomidor 30g

Rzodkiewka 5g

Żurek z ziemniaczkami i kiełbaską 
[1,7,9]

250ml
Domowy rosołek z makaronem z 
mąki durum z lubczykiem (1,3,9)

250ml
Delikatna zupa grochowa z 
ziemniaczkami [1,9]

250ml
Zupa z kalafiorowa z makaronem z 
mąki durum z koperkiem zabielana  
(1,7,9)

250ml

Indyk w sosie z kolorowywmi 
warzywami(1)

130g Pieczone udko  z kurczaka 80g
Ryż paraboliczny z jabłkiem                              
i cynamonem (1)

280g Filet rybny panierowany [1,3,4] 80g

Ryż z kurkumą (1) 130g
Puree ziemniaczane z koperkiem 
[7]

130g Polewa jogurtowo-waniliowa (7) 80g
Puree ziemniaczane z koperkiem 
[7]

130g

Surówka z pora z dodatkiem 
marchewki, jabłka i natki 
pietruszki

80g
Marchewka na ciepło w śmietanie 
[7]

80g
Surówka z czerwonej kapusty z 
jabłkiem [7]

80g
Surówka z ogórka kiszonego, 
papryki i cebulki z natką pietruszki 
[10]

80g

PODWIECZOREK Koktajl jogurtowo-brzoskwiniowy z 
migdałami (7,8)

150g Owoc sezonowy 1szt. Owoc sezonowy 1szt. Bułka maślana z miodem  (1,7)
1szt/10

g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w 
swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 
produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.
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Herbata owocowa 200ml Płatki ryżowe na mleku [1,7] 200ml Herbata owocowa 200ml
Mieszanka płatków na mleku z 
orzechami (1,7,8)

200ml Herbata owcowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i graham (1,11) 50g Bułka kajzerka (1,11) 1szt Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią (1,11) 50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Twarożek ze szczypiorkiem (7) 30g Polędwica sopocka (1,6,9,10) 30g Ser żółty(7) 20g
Serek toska paprykowo-pomidorowy 
(7)

20g
Jajko gotowane  w sosie jogurtowo 
majonezowym z groszkiem (3,7,10)

40g

Indyk pieczony (1,6,9,10) 20g Ogórek zielony 20g Pasta rybna z koperkiem [3,4,10] 30g Szynka wieprzowa (1,6,9,10) 20g Ser żółty (7) 20g

Pomidor 30g Papryka 20g Sałata 5g Ogórek zielony 20g Pomidor 30g

Ogórek kiszony (10) 20g Papryka 20g

Zupa ziemniaczana z porem i cieciorką 
z natką pietruszki (1,9)

250ml
Zupa pomidorowa po włosku z 
pieczona papryka, ryżem i bazylią 
zabielana(1,7,9)

250ml
Zupa brokułowa z ziemniakami i 
koperkiem zabielana (1,7,9)

250ml
Zupa cebulowa z kurkumą i natką 
pietruszki (1,9)

250ml
Zupa z dwu kolorowej fasolki 
szparagowej z ziemniaczkami i 
koperkiem zabielana(1,7,9)

250ml

Makaron z mąki durum  w sosie 
bolongnese  z mięsem mielonym 
(łopatka) z ziołami(1,3)

150g/13
0g

Filecik drobiowy w kukurydzianej 
panierce (1,3)

80g
Kaszotto z kaszy bulgur z 
kurczaczkiem, kolorową papryką i 
szpinakiem i pieczarką [1]

280g
Filet rybny panierowany w ziarnach 
słonecznika (1,3,4 )

80g
Pierożki z twarożkiem waniliowym 
[1,3,7]

7szt.

Surówka coleslaw z białą kapustą z 
dodatkiem marchewki i natki 
pietruszki [3,10]

80g Pure ziemniaczane z koperkiem (7) 130g Pure ziemniaczane z koperkiem (7) 130g Mus malinowy 80g

Buraczki z cebulką 80g
Surówka z czerwonej i białej kapusty z 
marchewką, jabłkiem i natką pietruszki

80g
Surówka z kapusty pekińskiej z 
brzoskwiniami i jogurtem naturalnym 
[7]

80g

PODWIECZOREK
NOWOŚĆ
Mango lassi- koktajl z mango i jogurtu 
naturalnego (wyrób własny) (7,8)

150g Owoc sezonowy 1szt.
Deser waniliowy z ananasem i 
wiórkiami kokosowymi (1,7,8)

150g Owoc sezonowy 1szt.
Wafle ryżowe z paprykarzem 
wegańskim (wyrób własny)

3szt/ 
30g

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w 
swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 
produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.
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Herbata owocowa 200ml Waniliowa zupa mleczna z ryżem [1,7] 200ml Herbata owocowa 200ml Płatki jaglane na mleku [1,7] 200ml Herbata owocowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Bułka kajzerka(1,11) 1szt

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Pasztet pieczony (1,6,9,10) 30g Kiełbasa żywiecka (1,6,9,10) 30g Kiełbaski wieprzowe (6,10) 70-80g Szynka drobiowa (1,6,9,10) 30g
Pasta z tuńczyka, jajka ze 
szczypiorkiem (3,4,10)

30g

Ser żółty (7) 20g Sałata 5g Serek ziołowy z marcheką (7) 20g Pasta jajeczna z pieczarkami (3,10) 20g Ser żóły (7) 20g

Ogórek kiszony (10) 20g Papryka 25g Ogóek zielony 30g Rzodkiewka 10g Papryka 30g

Pomidor 20g Ketchup (1,10) 10g Pomidor 20g Sałata 5g

Zupa krem paprykowo-dyniowy z 
ziarnami dyni i natką pietruszki 
zabielany (1,7,9)

250ml
DZIEŃ BURAKA
Barszcz ukraiński z fasolą i koperkiem 
zabielany (1,7,9)

250ml
Zupa ogórkowa z ziemniaczkami i 
koperkiem zabielana  (1,7,9,10)

250ml
Rosół z makaronem z mąki durum z 
lubczykiem i natką pietruszki (1,3,9)

250ml
Zupa pomidorowa z makaronem 
zacierką zabielana z natką pietruszki 
[1,7,9]

250ml

Kurczak  w sosie słodko-kwaśnym (1) 130g
Nagetsy drobiowe obtoczne w ziarnach 
sezamu (wyrób własny) (1,3,11)

3szt
NOWOŚĆ
Klopsiki wieprzowe po bałkańsku (1,3)

130g
Paluszki rybne z fileta 
(1,2,3,4,6.9,10,14)

3szt.
Różowiutkie naleśniki z serem 
waniliowym (1,3,7)  (wyrób własny) 

2szt

Mix kasz (bulgur i gryczana) (1) 130g Puree ziemniaczane z koperkiem [7] 130g Ryż paraboliczny z czarnuszką (1) 130g Puree ziemniaczane z koperkiem [7] 130g
Polewa jogurtowa z kawałkami 
czekolady (7)

80g

Biała kapusta z marchewka i 
koperkiem z dodatkiem chrzanu [7]

80g
Surówka z kiszonej kapusty, 
marchewki,papryki, szczypiorku (10)

80g
Surówka z czerwonej kapusty,buraczka 
z jablkiem

80g Surówka z białej rzodkwi z marchewką 80g Surówka z selera z rodzynkami [9,12] 40g

PODWIECZOREK Jogurt naturalny z orzechami [7,8]
150g/ 
10g

Owoc sezonowy 1szt.
Koktajl truskawkowo kokosowy  na bazie 
jogurtu naturalnego (wyrób własny) (7,8)

150g Owoc sezonowy 1szt.
Rogalik maślany z pastą brokułowo 
jajeczną z prażonym słonecznikiem 
[1,3]

1szt./ 
30g 
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i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 
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