
 

• Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone alergeny lub śladowe ilości alergenów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011. Lista alergenów znajduje się na tablicy. 

• Szczegółowy opis wartości kalorycznych i wartości odżywczych wydawanych posiłków znajduje się do wglądu u szefa kuchni i intendenta. 

• Dzieci między posiłkami dostają wodę niegazowaną. 

 

Sporządzili: E. Dworak, M. Kruk                                                                                                                                Zatwierdził:…………………………………… 

 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

02.05.2022r. 

Chleb płatek masłem 40 g, 

jajecznica, papryka czerwona 

marchewka, (mleko ,gluten)  

  herbata z cytryną  200 ml, 

322,00 kcal 
 

Zupa grochowa z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, gluten, jaja) 

Naleśniki z serem  polane sosem 

truskawkowym 200 g, kompot 

porzeczkowy 200 ml. 

589,60 kcal 

 

Biszkopciki 3 szt., jogurt 

waniliowy 125 g, herbat z 

cytryna 200 ml, woda 

(mleko, gluten)  

254,00 kcal 

 

Wtorek 

03.05.2022 r. 
   

Środa 

04.05.2022 r. 

Bułka żytnia z masłe 40 g, 

pasta z łososia wędzonego z 

koperkiem  25 g,  jabłko, 

orzech włoski (mleko, 

gluten, orzechy) herbata z 

cytryną  200 ml, 

360,50 kcal 

 

Krem brokułowy z groszkiem 

ptysiowym 300 ml. (mleko, seler, 

gluten, jaja) 

Spaghetti z sosem mięsno 

warzywnym 60 g, kompot 

truskawkowy 200 ml 

523,00 kcal 

 Banan w cieście 150 g, 

(mleko, gluten) herbata z 

cytryną, woda 200 ml. 

235,50 kcal 

 

 

 

Czwartek 

05.05.2022 r. 

Chleb z pszenno-żytni 

masłem 40 g, szynka 

drobiowa 25 g, pomidor 

malinowy, szczypiorek, 

(mleko, gluten, soja)  kawa z 

mlekiem, herbata z cytryną 

200 ml, 

306,00 kcal 

 

Zupa kalafiorowa z makaronem 300 

ml. (mleko, seler, gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g, pieczone pałki z 

kurczaka 100 g, surówka wiosenna z 

prażonym słonecznikiem 50 g, 

kompot z porzeczkowy 200 ml. 

498,00 kcal 

Weka z masłem 45 g, pasta 

z soczewicy czerwonej 25 

g, rzodkiewka, szczypiorek 

(mleko, gluten,) bawarka 

200 ml. 

302,00 kcal 

 

Piątek 

06.05.2022 r. 
Chleb z płatek masłem 40 g, 

sałatka z tuńczyka z jajkiem 

ogórkiem św. i kukurydzą, 

(mleko, gluten, jaja)   

herbata z cytryną słodzona 

miodem 200 ml. 

359,00 kcal  

Krupnik z kaszy perłowej 300 ml. 

(mleko, seler, gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g, sznycelek z ryby 60 

g, surówka z kapusty czerwonej 50 g,   

kompot z owoców bez pestek 200 ml. 

489,90 kcal 

 

Bulka z masłem 40 g. pasta 

z sera żółtego 25 g, jabłko, 

herbata z cytryną 200 ml, 

woda (mleko, gluten)  

328,00 kcal 

 

 

    



 

 

 

 


