
 

• Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone alergeny lub śladowe ilości alergenów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011. Lista alergenów znajduje się na tablicy. 

• Szczegółowy opis wartości kalorycznych i wartości odżywczych wydawanych posiłków znajduje się do wglądu u szefa kuchni i intendenta. 

• Dzieci między posiłkami dostają wodę niegazowaną. 

 

Sporządzili: E. Dworak, M. Kruk                                                                                                                                Zatwierdził:…………………………………… 

 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

16.05.2022r. 

Chleb  płatek  z masłem 40 g, 

pasta z kiełbasy i ogórka 

kiszonego 25 g, kalarepka 

(mleko, gluten, soja)   

herbata z cytryną  200 ml. 

359,00 kcal 

Zupa ogórkowa z ryżem 300 ml. 

(mleko, seler, gluten, jaja) 

Makaron penne z indykiem i 

szpinakiem 250 g, kompot z owoców 

bez pestek 200 ml. 

474,00 kcal 

 

Koktajl truskawkowy 200 

ml,  weka z masłem 40 g, 

woda (mleko, gluten)  

272,00 kcal 

 

Wtorek 

17.05.2022 r. 

Chleb SMAKOSZ masłem 40 

g, ser żółty, papryka 

czerwona, szczypiorek, 

marchewka 

(mleko, gluten, jaja)  

  kawa z mlekiem, herbata z 

cytryną  200 ml, 

345,50 kcal 

 

Rosół wołowo drobiowy z 

makaronem 300 ml. (mleko, seler, 

gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g,  mięso rosołowe z 

jarzynami 60 g, warzywa na parze 

55g, kompot porzeczkowy 200 ml. 

512,00 kcal 

 

Banan 120 g, herbatniki 

szkolne 16 g, herbat z 

cytryna 200 ml, woda 

(mleko, gluten)  

300,00 kcal 

 

Środa 

18.05.2022 r. 

Chleb pszenno-żytni  z 

masłem 40 g, pasta z jajek z 

awokado, rzodkiewka, 

szczypiorek (mleko, gluten, 

jaja) kakao, herbata z cytryną  

200 ml, 

320,0 kcal 

 

Zupa ziemniaczana 300 ml. (mleko, 

seler, gluten) 

Kasza kuskus 120g, filet z indyka w 

sosie własnym 100 g, buraczki 50 g, 

kompot truskawkowy 200 ml 

513,00 kcal 

Bułka owsiana z masłem, 

pata z łososia wędzonego, 

pomidor szczypiorek, 

herbat z cytryna 200 ml, 

woda (mleko, gluten)  

315,00 kcal 

 

 

 

Czwartek 

19.05.2022 r. 

 Chleb pszenno-żytni  z 

masłem 40 g, szynka 

wieprzowa 25 g, rzodkiewka, 

szczypiorek jabłko, (mleko, 

gluten)  

  kakao, herbata z cytryną  

200 ml, 

312,00 kcal 

 

Krem brokułowy z groszkiem 

ptysiowym 300 ml. (mleko, seler, 

gluten, jaja, ryby) 

Ziemniaki 120g, sznycelek z ryby 60 

g, surówka z selera naciowego z 

prażonym słonecznikiem  60 g, 

kompot z porzeczkowy 200 ml. 

448,75 kcal 

Bułeczka drożdżowa z 

miodem 50 g, marchewka,   

(mleko, gluten,) bawarka 

200 ml. 

320,00 kcal 

 

Piątek 

20.05.2022 r. Chleb pszenno-żytni masłem 

40 g, sałatka z tuńczyka z 

ogórkiem kukurydzą i jajkiem  

(mleko, gluten, ryby, jaja)   

herbata z cytryną  200 ml. 

359,00 kcal  

Krupnik z kaszy z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, gluten, jaja) 

Pierogi z serem 220 g,   kompot z 

owoców bez pestek 200 ml. 

559,90 kcal 

 

Bułka owsiana z masłem, 

pata z soczewicy czerwonej 

z pomidorami suszony i 

pestkami dyni, herbat z 

cytryna 200 ml, woda 

(mleko, gluten)  

302,00 kcal 

 

 

    



 

 

 

 


