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zupa zupa zupa zupa zupa zupa zupa zupa zupa

kalafiorowa makaronowa fasolowa barszcz biały brokułowa z soczewicy ogórkowa manna na rosole pomidorowa

placki kotlet kluski leniwe pierś z kurczaka w sosie pulpet ryż schab kotlet filet rybny

ziemniaczane mielony z bułką tartą jogurtowo-śmiet. rybny z truskawkami pieczony jajeczny z mintaja 

makaron penne

(szynka wieprz., jaja, 

bułka tarta; alergeny: 

gluten, jaja)

(pierś z kurczaka, cebula, 

jogurt gr, śmietana 12%; 

alergeny: gluten, mleko)

(jaja, bułka, bułka 

tarta, natka.; alergeny: 

jaja, gluten)

ziemniaki ziemniaki kasza ziemniaki ziemniaki

z koperkiem z koperkiem gryczana z koperkiem z koperkiem

sałata marchew surówka surówka mizeria (7) surówka 

z jogurtem mini z kapusty młodej z selera z kapusty kisz.

marchew truskawki

sok woda sok woda kompot woda sok kompot woda 

jabłkowy z cytryną jabłkowy z cytryną wieloowocowy z cytryną jabłkowy wieloowocowy z cytryną

1. Zboża zawierające gluten

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne, (łącznie z laktozą )

8. Orzechy

9. Seler i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

14. Mięczaki

(kiełbasa, marchew, pietruszka, 

seler, por, ziemniaki, barszcz 

biały w but., jogurt gr; alergeny: 

mleko, seler)

(kurczak, włoszczyzna, brokuł, 

ryż, natka, jogurt gr; alergeny: 

mleko, seler)

(kapusta kiszona, marchew, 

jabłko, olej rzepakowy)

(kurczak, włoszczyzna, 

kalafior, ziemniaki, natka, 

jogurt gr; alergeny: mleko, 

seler)

(soczewica, marchew, 

ziemniaki, natka, olej, 

cebula, pulpa, koncentrat; 

alergeny: mleko, seler)

(kurczak, włoszczyzna, 

ziemniaki, ogórki 

kiszone, jogurt gr; 

alergeny: mleko, seler)

(kurczak, włoszczyzna, 

kasza manna, natka; 

alergeny: gluten, seler)

(kurczak, 

włoszczyzna, makaron 

gwiazdki, natka; 

alergeny: gluten, 

seler)

(kiełbasa, włoszczyzna, 

fasola, ziemniaki, 

natka; alergeny: seler)

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

(twaróg półtłusty, jaja, 

mąka, olej, bułka tarta; 

alergeny: gluten, 

mleko)

(kapusta, marchew, jabłko, 

koper, jogurt grecki; 

alergeny: mleko)

(sałata, jogurt grecki; 

alergeny: mleko)

(alergeny gluten, jaja, ryby)

(ziemniaki, jaja, mąka, 

olej rzepakowy; 

alergeny: gluten, jaja)

(kurczak, włoszczyzna, ryż, 

pulpa pom., koncentrat, 

natka, jogurt gr.; alergeny: 

mleko, seler)

(dorsz, jaja, bułka, bułka 

tarta; alergeny: gluten, jaja, 

ryba) (ryż, truskawki, jogurt 

gr.; alergeny: mleko)

(schab, olej, 

przyprawa do mięsa 

pieczonego; alergeny: 

gluten, jaja, soja)

(seler, jabłko, jogurt 

grecki; alergeny: 

mleko)

(ogórek, jogurt gr.; 

alergeny: mleko)


