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PONIEDZIAŁEK  [714 kcal] 
 

I śniadanie:  

[221  kcal] 

Chleb pszenno-żytni(30g) [zawiera gluten] z masłem(3g)[zawiera mleko], szynką gotowaną(15g), pomidorem(10g), szczypiorkiem(2g). Kakao(150g) 

[zawiera mleko]. 

II śniadanie:  

[18  kcal] 
Arbuz(50g). Woda mineralna(150g).  

Obiad:   

[422 kcal] 

Zupa ziemniaczana z wkładką mięsną(230g)[zawiera seler]. Racuchy jabłkowe z koktajlem(100g) [zawiera mleko, gluten, jaja]. Marchewka(10g). 

Kompot(150g).  

Podwieczorek:   

[53 kcal] 
Winogrono(50g). Biszkopty(10g) [zawiera jaja, gluten]. Woda mineralna(150g).  

 

WTOREK  [782 kcal] 
 

I śniadanie:   

[230 kcal] 

Płatki jęczmienne z mlekiem(100g)[zawiera mleko, gluten]. Chleb wieloziarnisty(20g)[zawiera gluten] z masłem(3g) [zawiera mleko], pastą 

jajeczną(15g) [zawiera jaja, gorczycę], rzodkiewką(10g), szczypiorkiem(2g). Herbata(150g). 

II śniadanie:  

[38 kcal] 
Banan(30g). Woda mineralna(150g). 

Obiad:     

[460 kcal] 

Zupa cebulowa z ziemniaczkami(230g)[zawiera seler]. Kasza(60g)[zawiera gluten], duszona pieczeń wieprzowa(70g), mizeria(60g) [zawiera mleko].  

kompot(150g). 

Podwieczorek:  

[54 kcal] 
Jabłko(40g). Pałki kukurydziane(10g). Woda mineralna(150g).  

 

ŚRODA  [876 kcal] 
 

I śniadanie: 

[246 kcal] 

Weka(30g)[zawiera gluten] z masłem(3g)[zawiera mleko], kiełbasą żywiecką podsuszaną(12g), ogórkiem kiszonym(10g) )[zawiera gorczycę]. 

Kakao(150g) [zawiera mleko]. 

II śniadanie: 

[139 kcal] 
Koktajl  owocowy(100g)[zawiera mleko]. Herbatniki(10g)[zawiera gluten]. Woda mineralna(150g). 

Obiad: 

  [425 kcal] 

Zupa selerowa z grzankami(230g)[zawiera seler, gluten]. ziemniaki(70g) [zawiera mleko], gulasz drobiowy(60g) [zawiera gluten], sałata ze 

śmietaną(50g) [zawiera mleko]. Kompot(150g). 

Podwieczorek:  

[66 kcal] 
Jabłko(50g). Ciastka zbożowe(10g) [zawiera gluten] Woda mineralna(150g). 



CZWARTEK  [781 kcal] 
 

I śniadanie: 

[187  kcal] 

Płatki owsiane na mleku(100g)[zawiera mleko, gluten]. Chleb żytni(20g)[zawiera gluten] z masłem(3g)[zawiera mleko], polędwica drobiowa(10g), 

pomidor(10g). Herbata z cytryną(150g). 

II śniadanie:  

[117 kcal] 
Galaretka ze świeżymi owocami(100g).  

Obiad:     

[401 kcal] 

Barszcz czerwony z uszkami mięsnymi(230g)[zawiera seler, gluten, jaja]. Ryż zapiekany z jabłkiem w sosie jogurtowo – owocowym(180g)[zawiera 

mleko]. Marchew(15g). Kompot(150g) 

Podwieczorek:  

[76 kcal] 
Banan(80g). Woda mineralna(150g). 

 

PIĄTEK  [817 kcal] 
 

I śniadanie: 

[257 kcal] 

Chleb pełnoziarnisty(30g)[zawiera gluten]z masłem(3g) [zawiera mleko], ser żółty(12g) [zawiera mleko], pomidor (10g), szczypiorek(2g). 

Kakao(150g)[zawiera mleko]. 

II śniadanie:   

[63 kcal] 
Winogrono(40g), pałki kukurydziane(10g). 

Obiad: 

[389kcal] 

Zupa koperkowa z ryżem(230g)[zawiera seler, mleko]. Ziemniaki(70g)[zawiera mleko], sznycel rybny(70g) )[zawiera rybę, gluten, jaja], surówka z 

kiszonej kapusty(60g). Kompot(150g). 

Podwieczorek:  

[108  kcal] 
Jogurt owocowy(150g)[zawiera mleko].   

 


