
  

                                                                                                                                                                                                                                              
 

Na terenie kuchni w danym dniu w trakcie przygotowania posiłków produkty zawierające substancję mogące powodować alergię lub reakcję 

nietolerancji (zgodnie z Rozp. PEiR 1169/2011 z 25.10.2011 r. w/s przekazywania konsumentom informacji na temat żywności) oznakowanie 

alergenów w jadłospisie zgodne z załącznikiem dotyczącym substancji mogących powodować alergię lub reakcję nietolerancji (przyprawy używane do 

potraw mogą zawierać dwutlenek siarki, sezam, orzechy arachidowe, orzechy inne, soja (seler występuje w każdej zupie). 

 

DATA ŚNIADANIE 
 
 

ZUPA +PODWIECZOREK DRUGIE DANIE 

22.11,2021 

Poniedziałek 

Kasza manna na mleku , chleb  pszenno - 

żytni (60g) z masłem (10g), serem  
kozim, rzodkiew biała, szczypiorek, herbata 
 

Fasolowa na wywarze z warzyw z dodatkiem natki 

(250ml), bułka z masłem (10g) z pasztetem 
z ciecierzycy, papryka czerwona, kawa z mlekiem 
(200ml), gruszka 
 

Makaron z polewą serowo- truskawkową,  

(60/60), kompot wieloowocowy 
 

23.11,2021
Wtorek 

Chleb wieloziarnisty (60g) z masłem 
(10g) , twarożkiem (40g) pomidorowym - 

wyrób własny, kiełki, kabanos wieprzowy, 
herbata z lipy (200ml) 
 

Jarzynowa  na wywarze z warzyw z dodatkiem  natki 
(250ml), kisiel z truskawkami – wyrób własny, jabłko,  

chrupki kukurydziane 
 

Pieczona pałka z kurczaka (1 szt) kasza  
bulgur z groszkiem zielonym i kukurydzą,  

surówka z białej rzodkwi z dodatkiem 
śmietany, sok owocowy (200ml) 
 
 

24.11.2021 

Środa  

Chleb pszenno - żytni (60g)  z masłem 

(10g) , pastą z makreli wędzonej  i jaj (40g) 
wyrób własny, kukurydzą, napój miętowy 
(200ml) 

Brokułowa z ziemniakami na wywarze z warzyw z 

dodatkiem natki (250ml),chleb graham(40g) z 
masłem , miodem, marcheweczki do gryzienia 
bawarka (200ml) 
 

Kopytka (jajka, mąka pszenna)- wyrób 

własny, z sosem  mięsno – pieczarkowym,  
ogórek kiszony, kompot z czarnej porzeczki 
(200ml) 

25.11.2021 
Czwartek 

Zacierka na mleku, chleb słonecznikowy 
(60g) z masłem (10g), humusem z  
soczewicy czerwonej (40g) – wyrób własny, 

ogórek kiszony, kawa (200ml) 

Pieczarkowa z makaronem na wywarze z warzyw 
z dodatkiem natki (250ml), bułka maślana z masłem 
mleko (200ml), owoc - banan 

Kotlet mielony (80g), ziemniaki z  
koperkiem (100g), surówka z selera z  
dodatkiem rodzynek i śmietany, napój 

rumiankowo – cytrynowy (200ml) 

26 .11.2021 
Piątek 

Chleb wieloziarnisty (60g) z masłem 
(10g), pastą z kurczaka wędzonego 

z dodatkiem szczypiorku i papryki czerwonej 

kawa z mlekiem (200ml) 
  

Kapuśniak z ziemniakami na wywarze z warzyw z 
dodatkiem natki (250ml), bułka weka z masłem (10g) 

twarożkiem łososiowym z koperkiem, kukurydzą,  

herbatka z dodatkiem siemienia lnianego (200ml) 
 

Ryż zapiekany z jabłkami, polewą  
jogurtowo – śmietanową, herbata z cytryną 

(200ml) owoc - mandarynka 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                              
 

Na terenie kuchni w danym dniu w trakcie przygotowania posiłków produkty zawierające substancję mogące powodować alergię lub reakcję 

nietolerancji (zgodnie z Rozp. PEiR 1169/2011 z 25.10.2011 r. w/s przekazywania konsumentom informacji na temat żywności) oznakowanie 

alergenów w jadłospisie zgodne z załącznikiem dotyczącym substancji mogących powodować alergię lub reakcję nietolerancji (przyprawy używane do 

potraw mogą zawierać dwutlenek siarki, sezam, orzechy arachidowe, orzechy inne, soja (seler występuje w każdej zupie). 

 

DATA ŚNIADANIE 
 

 

ZUPA +PODWIECZOREK DRUGIE DANIE 

29.11.2021 
Poniedziałek 

Płatki ryżowe na mleku, chleb pszenno- 
żytni (60g) z masłem, szyneczką z indyka,  

kiełki, kawa (200ml) 

Żurek  z ziemniakami i jajkiem na naturalnym 
zakwasie, na wywarze z warzyw z dodatkiem 

natki (250ml), szwedzki stół warzywny, wafel ryżowy 
z masłem, bawarka (200ml) 
 

Makaron ze szpinakiem, z dodatkiem sera 
feta, tarta marchewka z dodatkiem chrzanu 

i nasion słonecznika, herbatka z czarnego 
bzu (200ml) 

30.11.2021 
Wtorek 

Chleb wieloziarnisty (60g) z masłem 
 (10g), twarożek ze szczypiorkiem, rzodkiew 
biała ,pomidor koktajlowy,  
napój owocowy (200ml) 
 

 Zupa krem z dyni z ziemniakami i prażonymi 
pestkami dyni na wywarze z warzyw z dodatkiem 
natki (250ml), chleb razowy z masłem (10g), 
pastą jajeczną (40g)- wyrób własny, szczypiorkiem,  
mleko (200ml) 

Kotlet pożarski (80g), ziemniaki z koperkiem 
(100g) surówka z kapusty białej z dodatkiem 
marchwi, zieleniny, oliwy z oliwek 
kompot wieloowocowy 

01.12.2021 
Środa 

 Chleb słonecznikowy (60g) z masłem 
(10g), pastą majonezową (40g) – wyrób 
własny, szczypiorkiem, pestkami słonecznika, 
kakao (200ml) 

 

Barszcz ukraiński na wywarze z warzyw z dodatkiem 
natki i fasoli (250ml), szwedzki stół owocowy - kiwi-   
mandarynka-banan-jabłko-granat, pieczywo chrupkie,  
herbata z lipy (200ml) 

Zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami,  
Mięsem , papryką, ogórek kiszony 
napój rumiankowo- cytrynowy (200ml),  
kalarepka do chrupania 

02.12 2021 
Czwartek 

Chleb pszenno – żytni (60g) z masłem 
(10g) ,sałatą, serem żółtym, ogórkiem 
, kawa z mlekiem (200ml) 
 

Ogórkowa z ziemniakami na wywarze z warzyw z 
dodatkiem natki  (250ml),jogurt  z owocami(mleko) 
(brzoskwinie, ananas) (150ml) –wyrób własny, 
ciastko owsiane 

Gulasz mięsny  z jarzynami w sosie własnym 
(80g), kasza gryczana, surówka z buraczków 
z dodatkiem zieleniny i oliwy z oliwek,  
kompot wieloowocowy (200ml) 

 

03.12 .2021 
Piątek 

Chleb wiejski (60g) z masłem (10g),  
karczkiem duszonym – wyrób własny, 
ogórek kiszony, szczypiorek, herbata 
z sokiem (200ml) 

Grysikowa na wywarze z warzyw z dodatkiem 
natki (250ml), ciasto jogurtowe z jabłkami i żurawiną –  
wypiek własny, kawa karmelowa (200ml) , owoc 
mandarynka 
 

 Ryba opiekana, ziemniaki z koperkiem, 
Surówka z kiszonej kapusty z dodatkiem 
marchwi, jabłka , oliwy z oliwek,  
napój miętowy (200ml) 
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