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Pasztet pieczony 50 g 

(1),(6),(7),(9),(10),sałata masłowa 2 

liście, pomidor 50 g, masło 20 g 

(7),grahamka (1),herbata 200 ml 

 

Zupa kalafiorowa  400 ml 
(7,9),(9),Makaron penne ze szpinakiem, 
kurczakiem i cukinią  450g (1),(7),  
kompot z owoców sezonowych 200 ml 

 

 

Zupa kalafiorowa 400 ml (7),(9), 

Makaron penne z sosem z pieczonych 

pomidorów ze szpinakiem i prażonymi 

pestkami dyni 450 g (1),kompot z owoców 

sezonowych 200 ml 

 

Ser emmentaler 50 g (7),jajko 
gotowane M 1 szt. (3),sałata masłowa 
3 liście ,masło 20 g (7),chleb 3 kromki 

(1),herbata 200 ml 
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Płatki owsiane z jogurtem i chutneyem 

wiśniowym 100 g (1),(7),szynka z 

indyka 40 g (9),(10),pomidor 50 g, 

chleb (1),masło 20 g 7,herbata 200 g 

 

 
Zupa pomidorowa z makaronem 

ryżowym 400 ml (7),(9) 
Klopsiki drobiowe w sosie szpinakowym 
100g/30 g (1),(7),Ryż paraboliczny 200 

g,Marchew duszona 100 g(1,7) 
Kompot z owoców sezonowych 200 ml 

Zupa pomidorowa z makaronem ryżowym 
400 ml (7),(9) 

Kotlety z kalafiora z sosem szpinakowym 
250 g/30 g (1),(7) ,Marchew duszona100 g 

(1,7),kompot z owoców sezonowych 

  Schab pieczony 60 g (6),(9),(10), ser 
gouda 50 g (7),ogórek 50 g, masło 20 g 

(7),grahamka (1) ,herbata 200 ml 
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 Jogurt naturalny z płatkami 
orkiszowymi i konfiturą z ze śliwek 100 

g (1),(7), wędlina drobiowa 70 g (7), 
ogórek kiszony 50 g, bułka jasna 

(1),masło 20 g (7),herbata 200 ml 

Minestrone z ciecierzycą  400 ml 
(7)(9),Gulasz wieprzowy z pieczarkami 75 
g/30 g (1),(7).Kasza gryczana 150 g , 
coleslaw 150 g (1,3,7) 

Kompot z owoców sezonowych 200 ml 

 

 
 

Minestrone z ciecierzycą 
400 ml (7)(9),Placki dyniowe z sosem 
pieczarkowym 250 g/30 g (1),(3)(7) 
Coleslaw(1,3,7). Kompot z owoców 

sezonowych 200 ml 
 

 

Dżem truskawkowy 50g(11),twarożek 
waniliowy (7), banan 200g, chleb 3 

kromki (1),masło 20 g (7),herbata 200 
ml 
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Jogurt naturalny z prażonymi jabłkami 

z kardamonem 100 g(7),szynka 

gotowana 50 g (9),(10),ser gouda 50 g 

(7)sałata masłowa 20 g,2 kromki 

chleba (1), masło 20 g (7),herbata 200 

ml 

 
Zupa gulaszowa  

400 ml ,(9) 
Schab w sosie maślanym 100 g/30 g 
(1),(7),pieczone ziemniaki z majerankiem 
200 g, surówka z buraczków 150 g 

 
 

  
 

Zupa gulaszowa  
400 ml (1),(9) 

Pieczony kalafior 200 g , sos maślany 50 g 

(1),(7),salsa z buraków z prażonymi 

orzechami 120 g(8) ,kompot z owoców 

sezonowych 200 ml 

 

 

Parówki wieprzowe 100g 
(1),(6),(9),(10),ogórek 50 g , pomidory 
z oliwą z oliwek 70 g, ketchup 30 g, 
masło 20 g (7),chleb 4 kromki (1), 
herbata 200 ml 
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Dżem wiśniowy 50 g(11),szynka ze 

schabu 50 g (9),(10),masło 20 g (7) 

,pomidor 50 g, bułka jasna (1),herbata 

200 ml 

 
 

 
 

Zupa brokułowa 400 ml(7,9) 

Pulpety rybne w sosie pietruszkowym 80 
g/30 g (1),(3),(4),(7),puree ziemniaczane 
z chrzanem i koperkiem 150 g 
(7),warzywa na parze 150 g, Kompot z 
owoców sezonowych 200 ml 

 Zupa brokułowa 400 ml(7,9), Placki z 

cukinii 150 g (1),(7),sos pietruszkowy 50 g 

(1),(7),warzywa na parze 150 g. Kompot z 

owoców sezonowych 200 ml 

Twarożek z koprem i natką pietruszki 
50 g (7) ,ogórek 50 g ,chleb 2 kromki 
(1),herbata 200 ml 
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Polędwica sopocka 50 g (9),(10),pasta 

jajeczna z koperkiem 150 g 

(3),(7),pomidor 50 g, grahamka 

(1),herbata 200 ml 

 

         

Zupa ogórkowa 400 ml (7),(9),Potrawka z 

kurczaka 80 g/30 g (1)(3),(7),(9)Ryż 

paraboliczny,Kompot z owoców 

sezonowych 200 ml 

    

     Zupa ogórkowa 400 ml (7),(9), Ragout 

warzywne z soczewicą 150 g (7),(9) Kasza 

jęczmienna 150 g Kalafior pieczony 120 g, 

Kompot z owoców sezonowych 200 ml 

Sałatka jarzynowa z pieczonymi 
warzywami 150 g (7),(9),ser gouda 50 
g (7),chleb 3 kromki (1),herbata 200 

ml 
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Szynka drobiowa 60 g (6),(9),(10) , 
pomidor 50 g, szczypior 20g, masło 20 

g (7), grahamka (1),herbata 200 ml 

 

Bulion z pieczonej kury (7),Filet z 

kurczaka w sosie pieczeniowym 100 g/50 

g  

(1),(7) Ryż biały 150 g surówka z marchwi 

z jabłkiem 150 g, kompot 200 ml 

Bulion z pieczonej kury 400 ml (7), 

Kaszotto z dynią, groszkiem i szpinakiem 

350 g(7),, kompot z owoców sezonowych 

200 ml 

Pasta z wędzonej makreli (4) 120g z 
ogórkiem kiszonym 50g, masło 20 g 

(7),chleb 3 kromki (1),herbata 200 ml 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także 
produkty pochodne, z wyjątkiem:  

a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 );  
b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 ); c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;  

d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego;  

2. Skorupiaki i produkty pochodne; 3. Jaja i produkty pochodne;  
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:  

a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;  
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;  

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne; 6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem 
 a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego ( 1 );  

b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu Dalfa-tokoferolu, 
naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;  

:  

c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;  
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;  

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:  
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, 

b) laktitolu;  
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), 

orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie 
(Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland 

(Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów 
alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;  
9. Seler i produkty pochodne; 10. Gorczyca i produkty pochodne;  

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;  
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 

dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z 
instrukcjami wytwórców;  

13. Łubin i produkty pochodne; 14. Mięczaki i produkty pochodne. 


