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Śniadanie Obiad  Podwieczorek 

Płatki corn flakes na 

mleku, chleb, masło, 

rzodkiewka, herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Płatki Corn Flakes – grys 

kukurydziany, cukier, sól, 

syrop cukru 

inwertowanego,  regulator 

kwasowości (fosforany 

sodu) , melasa, substancje 

wzbogacające: witaminy 

B2,B3,B5,B6,B9. 

Może zawierać orzeszki 

ziemne i orzechy; mleko, 

Chleb- mąka pszenna 

razowa, mąka żytnia 

razowa, woda, drożdże, 

płatki żytnie, płatki 

owsiane, siemię lniane, 

słonecznik, płatki sojowe, 

sezam, sól; masło; 

 
 

poniedziałek 15.05.2023 

Kapuśniak z ziemniakami, 

spaghetti, 

kompot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zupa - woda, kapusta kiszona, 

ziemniaki, porcje rosołowe, 

marchewka, pietruszka, mieszanka 

suszonych warzyw grys – marchewka 

grys, seler grys, pietruszka grys, 

pasternak grys, por grys, pietruszka 

nać, cebula grys(zawiera dwutlenek 

siarki); sól morska o obniżonej 

zawartości sodu. Może zawierać 

śladowe ilości mleka, soi, gluten;  

przyprawy, pietruszka natka. 
Spaghetti- Makaron- mąka 

makaronowa pszenna; sól morska  

o obniżonej zawartości sodu. Może 

zawierać śladowe ilości mleka, soi, 

gluten; olej rzepakowy Kujawski, 

Sos - karkówka, groszek zielony, 

marchewka, koncentrat pomidorowy, 

olej rzepakowy Kujawski, mąka 

pszenna, przyprawy, zioła 

prowansalskie – oregano, bazylia, 

tymianek, cząber, estragon, rozmaryn; 

Kompot- porzeczka czarna, wiśnia, 

jabłka, truskawka. 

 

Chleb, masło,  

pasta rybna, ogórek, 

 herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chleb-  mąka pszenna 

pełnoziarnista, mąka żytnia, 

woda, drożdże, ziarna mielone 

(słonecznik, czarnuszka, dynia, 

siemię lniane, mak, płatki 

owsiane, sezam, soja, słód 

jęczmienny), sól; 

masło, filet z makreli w sosie 

pomidorowym – filety z makreli 

ze skórą62%, sos pomidorowy 

38%, cukier, olej rzepakowy, ocet 

spirytusowy, mąka pszenna, 

mąka ziemniaczana, skrobia 

modyfikowana, sól, cebula 

suszona, seler suszony, 

pietruszka suszona, ekstrakt 

pieprzu, przyprawy, aromaty. 

Może zawierać gorczycę, soję, 

jaja, mleko. 

ogórek kiszony, 

herbata, naturalny miód pszczeli, 

cytryny 
 

II śniadanie  
Jabłko 



 wtorek  16.05.2023 

Chleb, masło,  

ser żółty, 

pomidor, kakao, 

herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chleb- mąka pszenna 

razowa, mąka żytnia 

razowa, woda, drożdże, 

płatki żytnie, płatki 

owsiane, siemię lniane, 

słonecznik, płatki sojowe, 

sezam, sól; 

masło, ser żółty- – mleko, 

olej roślinny palmowy, 

sól, stabilizator,: chlorek 

wapnia, kultury bakterii, 

barwnik; karoteny,  sałata 

lodowa, pomidor, 

mleko, kakao- kakao o 

obniżonej zawartości 

tłuszczu (zawartość tłuszczu 

kakaowego 10-12%). 

Może zawierać śladowe 

ilości soi, mleka, glutenu 

Herbata, naturalny miód 

pszczeli, cytryny. 

 

Rosół z makaronem, 

ziemniaki, pierś z indyka 

pieczona w sosie własnym, 

sałata lodowa ze śmietaną, 

kompot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rosół - woda, makaron (mąka 

makaronowa pszenna - zawiera 

gluten, woda), porcje rosołowe, 

szponder wołowy, marchewka, 

pietruszka, seler, por, cebula, 

mieszanka suszonych warzyw grys – 

marchewka grys, seler grys, pietruszka 

grys, pasternak grys, por grys, 

pietruszka nać, cebula grys (zawiera 

dwutlenek siarki); sól morska o 

obniżonej zawartości sodu. Może 

zawierać śladowe ilości mleka, soi, 

glutenu, pietruszka natka, przyprawy. 
ziemniaki, masło, 

filet z indyka, mąka pszenna, 

przyprawy. 

Sałata – sałata lodowa, śmietana 18%, 

Kompot- porzeczka czarna, wiśnia, 

jabłka, truskawka. 

 Koktajl owocowy, 

 wafle ryżowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koktajl 

- jogurt- mleko, białka mleka, 

żywe kultury bakterii 

jogurtowych oraz L.acidophilus i 

Bifidobacterium lactis; banan, 

czarne jagody 

Wafle ryżowe Sante – ryż 

brązowy, może zawierać śladowe 

ilości glutenu 

II śniadanie  
Sok owocowy 

 

- sok pomarańczowy 

(100%) z soku 

zagęszczonego 



 
środa 17.05.2023 

Jajecznica, chleb, 

masło, pomidor, 

kakao, herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chleb- mąka pszenna 

razowa, mąka żytnia 

razowa, woda, drożdże, 

płatki żytnie, płatki 

owsiane, siemię lniane, 

słonecznik, płatki sojowe, 

sezam, sól; 

masło, jaja, 

pomidor, 

mleko, kakao- kakao o 

obniżonej zawartości 

tłuszczu (zawartość tłuszczu 

kakaowego 10-12%). 

Może zawierać śladowe 

ilości soi, mleka, glutenu 

Herbata, naturalny miód 

pszczeli, cytryny 

 

Zupa pomidorowa z zacierką, 

kasza jęczmienna, gulasz 

wieprzowy, sur. z czerwonej 

kapusty, kompot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zupa pomidorowa - woda, porcja 

rosołowa, makaron zacierka - mąka 

makaronowa pszenna (zawiera 

gluten), woda, marchewka, pietruszka, 

koncentrat pomidorowy 30%, mąka 

pszenna, śmietana 18% , mieszanka 

suszonych warzyw grys – marchewka 

grys, seler grys, pietruszka grys, 

pasternak grys, por grys, pietruszka 

nać, cebula grys (zawiera dwutlenek 

siarki); sól morska o obniżonej 

zawartości sodu. Może zawierać 

śladowe ilości mleka, soi, glutenu, 

pietruszka natka, przyprawy. 

Kasza jęczmienna – kasza jęczmienna 

wiejska gruba. Zawiera gluten. Może 

zawierać śladowe ilości orzechów; 

masło; 

Gulasz- karkówka, woda, mąka 

pszenna, śmietana 18%, olej 

rzepakowy Kujawski, przyprawy, zioła 

prowansalskie - oregano, bazylia, 

tymianek, cząber, estragon, rozmaryn. 
Surówka- kapusta czerwona, cebula, 

jabłko, sok z cytryny, jogurt- mleko, 

białka mleka, żywe kultury bakterii 

jogurtowych oraz L.acidophilus i 

Bifidobacterium lactis., przyprawy. 

Kompot- porzeczka czarna, wiśnia, 

jabłka 

 

 

Chleb, masło, 

 szynka, 

ogórek, 

herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chleb-  mąka pszenna 

pełnoziarnista, mąka żytnia, 

woda, drożdże, ziarna mielone 

(słonecznik, czarnuszka, dynia, 

siemię lniane, mak, płatki 

owsiane, sezam, soja, słód 

jęczmienny), sól; 

 masło, 

Szynka- szynka wieprzowa, sól, 

cukier, przyprawy naturalne, 

substancja konserwująca azotyn 

sodu. Do wyprodukowania 100g 

produktu użyto 106g szynki,  

Ogórek kiszony, 

herbata, naturalny miód pszczeli, 

cytryny 

 

 

II śniadanie 
Banan  



 czwartek 18.05.2023 

Chleb, masło, pasta 

serowo- rybna, 

papryka, kawa, 

herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chleb-  mąka pszenna 

pełnoziarnista, mąka żytnia, 

woda, drożdże, ziarna mielone 

(słonecznik, czarnuszka, dynia, 

siemię lniane, mak, płatki 

owsiane, sezam, soja, słód 

jęczmienny), sól; 

masło, twaróg, filet z makreli 

w sosie pomidorowym – filety 

z makreli ze skórą62%, sos 

pomidorowy 38%, cukier, olej 

rzepakowy, ocet spirytusowy, 

mąka pszenna, mąka 

ziemniaczana, skrobia 

modyfikowana, sól, cebula 

suszona, seler suszony, 

pietruszka suszona, ekstrakt 

pieprzu, przyprawy, aromaty. 

Może zawierać gorczycę, soję, 

jaja; ogórek kiszony; 

mleko , Kawa Inka - zboża, 

72% (jęczmień, żyto),cykoria, 

burak cukrowy. 

Herbata, naturalny miód 

pszczeli, cytryny 

Zupa z groszku zielonego  

z ryżem, 

pierogi leniwe, 

kompot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zupa- - woda, groszek zielony, ryż, 

porcje  rosołowe, marchewka, 

pietruszka, mąka pszenna, śmietana 

18%, sól morska o obniżonej 

zawartości sodu. Może zawierać 

śladowe ilości mleka, soi, gluten; 
pietruszka natka, przyprawy. 
Pierogi leniwe - ziemniaki, mąka 

ziemniaczana (może zawierać śladowe 

ilości glutenu i orzechów), twaróg,  

mąka pszenna, jaja, masło, cukier; 

kompot- - jabłko, wiśnia, czarna 

porzeczka 

Chleb, masło,  

 surówka z marchewki, 

 herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chleb- mąka pszenna razowa, 

mąka żytnia razowa, woda, 

drożdże, płatki żytnie, płatki 

owsiane, siemię lniane, 

słonecznik, płatki sojowe, sezam, 

sól; masło 

Surówka- marchewka, jabłka, sok 

z cytryny. 

Herbata, naturalny miód pszczeli, 

cytryny 

 

II śniadanie  
Mus owocowy 

 

Mus – banan 66%, jabłko 

34%, witamina C 

 



 piątek 19.05.2023 

Chleb, masło, 

parówka, 

ketchup, kawa, 

herbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chleb- mąka pszenna 

razowa, mąka żytnia 

razowa, woda, drożdże, 

płatki żytnie, płatki 

owsiane, siemię lniane, 

słonecznik, płatki sojowe, 

sezam, sól; masło; 
Parówka - mięso 

wieprzowe  

z szynki ( 90,7%), woda, 

sól, błonnik grochowy, 

błonnik pszenny, skrobia, 

ekstrakty przypraw, 

aromaty, substancja 

konserwująca; azotyn 

sodu. Może zawierać soję, 

mleko, seler  

i gorczycę. 
Ketchup-  pomidory 

(198g na 100g ketchupu), 

cukier, ocet, sól, skrobia 

modyfikowana, aromat 

naturalny. Produkt może 

zawierać seler; papryka, 

mleko , Kawa Inka - 

zboża, 72% (jęczmień, 

żyto),cykoria, burak 

cukrowy; 

herbata, naturalny miód 

pszczeli, cytryny 

 

Zupa jarzynowa z makaronem, 

ziemniaki, jajko w sosie 

koperkowym, sur. z marchewki, 

kompot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zupa -  woda, mieszanka 

warzywna,,7”: marchewka, kalafior, 

fasolka szparagowa, kapusta brukselka, 

kalarepa, seler, pory; makaron: mąka 

makaronowa pszenna,  porcje 

rosołowe, mąka pszenna, śmietana 

18%, mieszanka suszonych warzyw 

grys – marchewka grys, seler grys, 

pietruszka grys, pasternak grys, por 

grys, pietruszka nać, cebula grys 

(zawiera dwutlenek siarki); sól 

morska o obniżonej zawartości sodu. 

Może zawierać śladowe ilości mleka, 

soi, glutenu, pietruszka natka, 

przyprawy. 

Ziemniaki, masło; jajko; 

Sos – woda, koper zielony,  

mąka pszenna, śmietana 18%, 

przyprawy. 

Surówka - - marchewka, jabłka, sok z 

cytryny. 

kompot- - jabłko, wiśnia, czarna 

porzeczka 

 

Chałka, masło,  

mleko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chałka drożdżowa – mąka 

pszenna, woda, jaja, drożdże, 

cukier, tłuszcz roślinny 

utwardzony (oleje rzepakowy, 

palmowy), emulgatory (mono i 

dwuglicerydy kwasów 

tłuszczowych), barwnik (annato), 

sól, substancje spulchniające: 

(mąka pszenna, skrobia pszenna, 

serwatka w proszku (z mleka) 

emulgator-lecytyna sojowa, 

środek do przetwarzania mąki, 

kwas L-askorbinowy. Może 

zawierać migdały, orzechy 

arachidowe, sezam, masło, 

Sok- sok pomarańczowy (100%) 

z soku zagęszczonego. 
II śniadanie 

Gruszka  


