
 

• 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. 

 

Sporządziły: E. Dworak, M. Lach                                                                                                                                  Zatwierdził:…………………………………… 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

20.09.2021r. 

 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 40 g, szynka 

wieprzowa 25 g, ogórek  św. 

(gluten, mleko, sezam) 

marchewka, herbata z cytryną 

200 ml, 

302,00 kcal 
 

Zupa pomidorowa z ryżem 300 ml. 

(mleko, seler, gluten) 

Ziemniaki 120 g, kurczak pieczony 

100 g, surówka z czerwonej kapusty 

60 g, kompot porzeczkowy 200 ml 

478,00 kcal 

Deser mleczny z musem 

truskawkowym 295 g, 

kostka czekolady gorzkiej, 

herbata z cytryną 200 ml, 

woda. 

291,00 kcal 

Wtorek 

21.09.2021 r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 40 g, parówki z 

szynki 2 szt.,  pomidor 

malinowy, sałata rukola, 

szczypiorek, (gluten, mleko, 

sezam), maliny,  kawa z 

mlekiem, herbata z cytryną 

200 ml, 

402,00 kcal 

 

 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym 

300 ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

Kasza burgul 120 g, gulasz 

wieprzowy 60 g, surówka z porów z 

prażonym słonecznikiem 60 g, 

kompot z owoców bez pestek 200 ml 

503,00 kcal 

Bułeczka maślana z 

miodem 50 g, winogron bez 

pestek 100 g, kakao 200ml. 

woda 

249,00kcal 

Środa 

22.09.2021 r. 

Chleb pszenno-żytni 

SMAKOSZ z masłem 40 g, 

pasta z sera żółtego 25g, 

papryka czerwona, sałata 

rukola, szczypiorek, (gluten, 

mleko, sezam), śliwka, 

kakao, herbata z cytryną 

słodzone miodem 200 ml, 

352,00 kcal 

 

Zupa pieczarkowa z makaronem  300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

Ziemniaki 120 g, rumsztyk z szynki 

wieprzowej z cebulką podsmażoną 60 

g, buraczki zasmażane 60 g kompot 

porzeczkowy 200 ml 

483,00 kcal 

Kisiel truskawkowy  200 ml 

(własny wyrób), herbatniki 

szkolne, woda. (mleko, 

gluten) 

 

152,00 kcal 

Czwartek 

23.09.2021 r. 

Chleb pszenno-żytni z 

masłem 40 g, twarożek z 

rzodkiewką i szczypiorkiem 

25 g,(gluten, mleko) 

mandarynka, mleko, herbata 

słodzona miodem  200 ml, 

337,00 kcal 

 

Zupa fasolowa z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten, ryby) 

Ryż 120 g, pulpety  rybne w sosie 

paprykowym 100g, kompot 

truskawkowy 200 ml 

486,20 kcal 

Świeży sok „Pyłek”: (skład: 

jabłko, pomarańcza, 

cytryna, kurkuma)  200 ml, 

bułka razowa z masłem, 

jajko gotowane, sałata 

roszponka 75 g, woda.  

(gluten, mleko) 

252,00kcal 

 

70,20 kcal 

 

 

Piątek 

24.09.2021 r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 40 g, 25 g, pasta z 

łososia wędzonego 25 g, 

pomidor malinowy, sałata 

rukola , kiwi,(gluten, mleko, 

sezam, ryby), kakao,  herbata 

z cytryną słodzone miodem 

200 ml.  

317,00 kcal 

 

Barszcz czerwony z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

Makaron z serem 290 g,  

pomarańcza, kompot z owoców bez 

pestek 200 ml 

495,00 kcal 

Chleb z masłem 40 g, 

pasztet z królika 25 g, sałata 

roszponka, papryka 

czerwona 80 g, (gluten, 

mleko, sezam) herbata z 

cytryną 200 ml.  

340,00 kcal 

 

    


