
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa

2022-09-12 2022-09-13 2022-09-14 2022-09-15 2022-09-16 2022-09-19 2022-09-20 2022-09-21

zupa zupa zupa zupa zupa zupa zupa zupa
grochowa ziemniaczana z soczewicy barszcz biały ryżanka kalafiorowa koperkowa pieczarkowa z peczak.

ryż schab makaron pierś z kurczaka  kotlet placki makaron kotlet

z jabłkiem pieczony z truskawkami z cukinią i groszkiem rybny ziemniaczane z sosem jajeczny

i jogurtem spaghetti

ziemniaki kasza ziemniaki jogurt ziemniaki

z koperkiem bulgur z koperkiem (alergen: mleko) z koperkiem
ogórek ziel. marchew surówka marchew mizeria 

z kapusty białej

jogurt 

(alergen: mleko)

kompot woda sok woda kompot sok woda kompot 

wieloowocowy z cytryną jabłkowy z cytryną wieloowocowy jabłkowy z cytryną wieloowocowy

(ogórek, jogurt gr.; alergeny: 

mleko)

(dorsz, jaja, bułka, 

bułka tarta; alergeny: 

gluten, jaja, ryba)

(kapusta, marchew, 

jabłko, koper, olej 

rzepakowy)

(ziemniaki, jaja, mąka, 

olej rzepakowy; 

alergeny: gluten, jaja)

(truskawki, jogurt 

gr, makaron; 

alergeny: gluten, 

mleko)

(schab, olej, 

przyprawa do mięsa 

pieczonego; 

alergeny: gluten, 

jaja, soja)

(pierś z kurczaka, cukinia, 

groszek, cebula, jogurt gr, 

śmietana 12%; alergeny: 

gluten, mleko)

(kurczak, 

włoszczyzna, 

ziemniaki, zacierka, 

natka; alergeny: 

gluten, seler)

(soczewica, 

marchew, olej, 

pulpa, koncentrat, 

cebula, ziemniaki, 

natka; alergeny: 

seler)

(kurczak, włoszczyzna, 

koper,, ziemniaki, 

jogurt gr; alergeny: 

mleko, seler)

(kurczak, włoszczyzna, 

pieczarki, kasza pęczak, 

natka, jogurt gr; alergeny: 

mleko, gluten, seler)

(makaron, szynka wp, 

papryka, cebula, pulpa, 

pomidory, maka, ser 

żółty, przyprawy 

alergeny: gluten, mleko)

(ryż,jabłko, 

cynamon jogurt gr.; 

alergeny: mleko)

(jaja, bułka, bułka tarta, 

natka.; alergeny: jaja, gluten)

(kiełbasa, 

włoszczyzna, groch, 

ziemniaki, natka; 

alergeny: seler)

(kurczak, włoszczyzna, 

kalafior, ziemniaki, 

natka, jogurt gr; 

alergeny: mleko, seler)

(kiełbasa, marchew, 

pietruszka, seler, por, 

ziemniaki, barszcz biały w 

but., śmietana 12% ; 

alergeny: mleko, seler)

(kurczak, włoszczyzna, 

ryż, natka; alergeny: 

seler)



Czwartek Piątek

2022-09-22 2022-09-23

zupa zupa
makaronowa pomidorowa

frykadelka filet rybny

z mintaja 

ziemniaki ziemniaki

z koperkiem z koperkiem
surówka surówka 

meksykańska z kapusty kisz.

sok woda 

jabłkowy z cytryną

(kapusta pek., 

marchew, jabłko, 

kukurydza, papryka, 

olej rzepakowy)

(kurczak, marchew, 

pietruszka, seler, por, 

makaron, natka; 

alergeny: gluten, 

seler)

(kurczak, 

włoszczyzna, ryż, 

pulpa pom., 

koncentrat, natka, 

jogurt gr.; alergeny: 

mleko, seler)

(jaja, bułka, bułka 

tarta, natka.; alergeny: 

jaja, gluten)

(alergeny gluten, 

jaja, ryby)

(kapusta kiszona, 

marchew, jabłko, 

olej rzepakowy)


