
 

• 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 

07.06.2021r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 35 g, pasta z kiełbasy 

i ogórka kiszonego, 

szczypiorek, sałata zielona 

(gluten, mleko, sezam) kawa 

z mlekiem, herbata z cytryną 

200 ml,  

344,00 kcal 
Przekąska: marchewka  

 

Rosół z makaronem  300 ml (mleko, 

seler, gluten, jaja) 

Ziemniaki 120 g, mięso rosołowe z 

jarzynami 60 g, warzywa na parze 50 

g,  kompot z owoców bez pestek 200 

ml. 

366,40 kcal  

Deser mleczny z musem 

truskawkowym 295g, napój 

owocowy 200 ml.  

(gluten, mleko) 

 

291,00 kcal 

 

Wtorek 

08.06.2021 r. 

Płatki owsiane na mleku 300 

ml, chleb pszenno-żytni z 

masłem 35 g, pomidor 

malinowy, sałata rukola 

(gluten, mleko), herbata  20. 

ml, 

330,00 kcal 
Przekąska: melon,  

 

Barszcz czerwony z ziemniakami 300 

ml. (mleko, seler, jaja, gluten) 

Naleśniki z serem 220 g, kompot 

truskawkowy 200 ml 

573,00 kcal 

Bułka z masłem 35 g,  

pasta z soczewicy 

czerwonej z pestkami dyni 

20 g, (mleko, gluten) 

bawarka 200 ml.  

303,00 kcal 

 

Środa 

09.06.2021 r. 

Chleb wieloziarnisty z 

masłem 35 g, pasta z jajek z 

awokado 25 g, pomidor 

malinowy, szczypiorek,  

(gluten, mleko, sezam), 

kakao, herbata owocowa 200 

ml, 

275,00 kcal 
Przekąska: jabłko 

Zupa ogórkowa z ziemniakami   300 

ml (mleko, seler, gluten, jaja) 

Lasagne z indykiem 238g g, kompot 

porzeczkowy 200 ml. 

505,00 kcal 

 

Surówka z marchwi i 

pomarańczy 50 g, weka z 

masłem 35 g,  

bawarka 200 ml(gluten, 

mleko) 

 

214,00 kcal 

 

Czwartek 

10.06.2021 r. 

Chleb pszenno-żytni z 

masłem 35 g, szynka 

drobiowa 20 g, papryka czer., 

szczypiorek,  (gluten, mleko, 

sezam), kakao, herbata 

owocowa 200 ml, 

302,00 kcal 
Przekąska: kalarepka 

Krem warzywny z groszkiem 

ptysiowym 300 ml (mleko, seler, 

gluten) 

Kasza bulgur 120 g, gulasz 

wieprzowy  100g, surówka z selera 

naciowego ze słonecznikiem 60 g, 

kompot porzeczkowy 200 ml. 

424,00 kcal 

   

 

Pizza Margaretta 155 g, 

(gluten, mleko)  napój 

owocowy 200ml 

286,00 

 

Piątek 

11.06.2021 r. Chleb wieloziarnisty z 

masłem 35 g, jajecznica ze  

szczypiorkiem,  (gluten, 

sezam, mleko), kawa z 

mlekiem, herbata 200 ml  

354,00kcal 
Przekąska: ogórek świeży 

 Zupa pieczarkowa makaronem 300 

ml.(mleko, seler, gluten, ryby) 

Ziemniaki 120 g, łosoś z pieca 60 g, 

sałatka z kapusty czerwonej  z 

orzechem włoskim 60 g,  kompot z 

owoców bez pestek 200ml, 

 

410,00 kcal 

Koktajl truskawkowy 200 

ml, chałka z masłem 35 g 

(gluten, mleko)  

 

271,00 kcal 

 

    



 

WYCIECZKA GR. III i GR IV 

BUŁKA Z MASŁEM , SER ŻÓŁTY, OGÓREK ŚWIEŻY, RZODKIEWKA. 

WODA 0,3 L 

ROGAŁIKI Z RÓŻĄ  2 SZY 

HERBATNIKI  BEBE 2 SZT 

JABŁKO 1 SZY 


