
 

• 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. 

 

Sporządziły: e. Dworak, M. Lach                                                                                                                                    Zatwierdził:…………………………………… 

 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 

22.03.2021 r. 

Chleb z masłem 35g, pasta z 

jajek i awokado, ogórek 

świeży, sałata rukola, kakao 

200 ml  (mleko,  gluten). 

300, 00 kcal 
 

Przekąska: kalarepka, marchewka 

  Rosół z makaronem 300 ml. 

(gluten, seler, jaja) 

 

Ziemniaki 120 g, mięso rosołowe z 

jarzynami 60 g, warzywa na parze 70 

g,  kompot truskawkowy 200 ml.  

481,00 kcal 

 

Ryż z truskawkami 200 g, 

napój owocowy 200 ml 

(mleko, gluten) 

 

244,00kcal 

Wtorek 

23.03.2021 r. 

Chleb z masłem 35 g,  szynka 

wieprzowa 20 g, Pomidor 

malinowy, szczypiorek, sałat 

roszponka, (mleko, gluten) 

 kawa z mlekiem, woda 200 

ml. 

322,00 kcal 
Przekąska: gruszka 

  Zupa porowa z ziemniakami 300 ml. 

(gluten, seler, jaja) 

 

Kasza kuskus 120 g, gulasz 

wieprzowy 60 g, sałatka z buraczków 

70 g,  kompot wieloowocowy 200 ml.  

481,00 kcal 

 

Surówka owocowa: jabłko, 

banan, mandarynka, kiwi 

100 g, herbatniki szkolne, 

bawarka 200 ml (mleko, 

gluten) 

 

200,00 kcal 

Środa 

24.03.2021 r. 

Chleb z masłem 35 g, pasta z 

kiełbasy i ogórka kiszonego, 

szczypiorek, sałata rukola, 

kawa z mlekiem, herbata, 

woda 200 ml.,(mleko, 

gluten) 

344,00 kcal 
 

Przekąska: borówka amerykańska 
 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym 

300 ml (gluten, seler, mleko) 

Ziemniaki 140 g, filet z indyka 

panierowany 60 g, surówka wiosenna 

70 g, kompot wieloowocowy 200 ml. 

438,00 kcal 

 

Jabłko w sosie waniliowym 

220g,  sok z czerwonego 

grejpfruta 200 ml. (gluten, 

mleko) 

285,00 kcal 

Czwartek 

25.03.2021 r. 

Bułka z masłem, kiełbasa z 

cielęciną,  rzodkiewka, 

szczypiorek, rukola  80 g, 

(mleko, gluten) 

 bawarka, woda 200 ml. 

302,00kcal 
Przekąska: marchewka 

 Krupnik z kaszy perłowej z 

ziemniakami300 ml (gluten, mleko 

seler, jaja) 

Makaron rurki z szpinakiem i serem 

Feta 120 g, kompot porzeczkowy 200 

ml. 

 441,00 kcal 

Chleb z masłem 35 g 

(gluten, mleko) pasta z 

sera żółtego 25 g, papryka 

czerwona, szczypiorek,   

kawa z mlekiem 200 ml. 

 363,00 kcal 

 

 

Piątek 

26.03.2021 r. 
Bułka z masłem, pasta z 

soczewicy czerwonej z 

pestkami dyni, kawa z 

mlekiem 200 ml. (mleko, 

gluten)  

303,00 kcal 
 Przekąska: mandarynka 

Zupa pomidorowa z ryżem 300 ml 

(gluten, seler, mleko, jajka) 

Ziemniaki 120 g, jajko sadzone 60 g, 

fasolka szparagowa 70 g , kompot 

wieloowocowy 200 ml. 

420,00 cal 

 

 Bułeczka maślana z 

miodem 50 g, maliny 

świeże,  kakao 200 ml 

(mleko, gluten) 

 

220,00kcal 

    


