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DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD  KOLACJA

PONIEDZIAŁE
K

19.09.2022

Ser żółty Salami– białko mleka
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten 
pszenno-żytni
Bułka kajzerka - gluten 
pszenny, papryka czerwona
Herbata z cytryną

682,60 kcal

Paprykarz wegański z kaszą 
jaglaną - seler
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni- glu-
ten pszenno-żytni
Papryka czerwona                 

249,75 kcal

Zupa kalafiorowa z warzywami i ziemniakami, 
zabielana - seler, białko mleka
Kasza jęczmienna - gluten jęczmienny 
Gulasz wieprzowy – gluten pszenny
Ogórek kiszony z cebulką i kukurydzą + olej
Woda z cytryną
Brzoskwinia 

1061,87 kcal

Szynka wiejska - laktoza, błon-
nik pszenny, białko sojowe
Ser żółty Gouda– białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten 
pszenno-żytni
Masło- białko mleka  
Pomidor, papryka żółta              
Herbata z cytryną 
                             

638,90 kcal

WTOREK
20.09.2022

Musli tropikalne z mlekiem 2%
-białko mleka, gluten pszenny
masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten 
pszenno-żytni
Serek topiony – białko mleka
Pomidor
Herbata z cytryną

638,95 kcal

Szynka wiejska- laktoza, 
błonnik pszenny, białko so-
jowe
Bułka grahamka– gluten 
pszenno-żytni
masło- białko mleka 
Papryka czerwona

371,80 kcal

Zupa pomidorowa z warzywami i makaronem, 
zabielana - seler, białko mleka, gluten pszen-
ny
Frytki karbowane pieczone
Burger wołowy mielony – gluten pszenny
Surówka z pomidora, ogórka zielonego i cebul-
ki + olej
Kompot wieloowocowy
Jabłko  

1062,73 kcal

Jajko na twardo w sosie śmieta-
nowo - majonezowym – białko 
mleka,  Kiełbasa krakowska 
podsuszana - błonnik  pszenny, 
białko sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten 
pszenno-żytni
Pomidor
Herbata z cytryną

667,04 kcal



ŚRODA
21.09.2022

Kiełbaska wieprzowa - białko 
mleka, błonnik pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten 
pszenno-żytni
papryka czerwona, ketchup 
Herbata z cytryną

713,30 kcal

Bułka kajzerka – gluten 
pszenny z masłem – białko 
mleka i dżemem truskaw-
kowym
Jabłko

332,50 kcal

Zupa koperkowa z warzywami i ryżem, zabie-
lana – seler, białko mleka
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Ryba Morszczuk w jarzynach – ryba, seler, glu-
ten pszenny
Kompot wieloowocowy 
Banan 

1056,83 kcal

Pasztet pieczony drobiowy-
laktoza, białko sojowe, błonnik 
pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni- gluten 
pszenno-żytni
Ogórek kiszony, pomidor
Miód 
Herbata z cytryną
 

648,30 kcal

CZWARTEK
22.09.2022

Ser żółty Gouda– białko mleka
Masło-białko mleka
Bułka sztangielka – gluten 
pszenny, 
Papryka czerwona
Kawa Inka z mlekiem 2 % - 
białko mleka, gluten żytni

716,92 kcal

Drożdżówka- gluten pszen-
ny, jaja, białko mleka
Banan 

297,60 kcal

Zupa grysikowa z warzywami na rosole z pie-
truszką zieloną – seler, gluten pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym – 
białko mleka
Filet drobiowy panierowany – gluten pszenny,
białko mleka, jaja
Buraki na ciepło – białko mleka
Kompot wieloowocowy 
Gruszka    

1048,55 kcal

Pasta z sera białego i tuńczyka-
białko mleka, ryba
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten 
pszenno-żytni
Ogórek kiszony, pomidor
Herbata z cytryną

637,20 kcal

PIĄTEK
23.09.2022

Serek homogenizowany, wani-
liowy Danio – białko mleka, 
Masło – białko mleka,
Bułka kajzerka – gluten pszen-
ny, dżem
Kakao z mlekiem 2 % - białko 
mleka, 

685,36 kcal

Kiełbasa krakowska sucha- 
błonnik  pszenny, białko 
sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni – glu-
ten pszenno-żytni 
Papryka żółta                         

263,65 kcal

Krem z groszku łuskanego z warzywami, kieł-
basą, boczkiem i grzankami pszennymi - seler, 
gluten pszenny, białko sojowe, laktoza, błon-
nik pszenny
Makaron zapiekany z jabłkiem z cynamonem, 
polany jogurtem z miodem – gluten pszenny, 
białko mleka
Woda z cytryną
Arbuz 

1047,96 kcal
Ziemniakipikawa z mlekiem

1. Alergeny są oznaczone zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r 
2. Dokładny wykaz składników poszczególnych potraw znajduje się do wglądu w sekretariacie ośrodka. Lokalizacja ul. Spadochroniarzy 1 i ul Szopkarzy

UWAGI: /DIETA BEZGLUTENOWA/ MAKARON BEZGLUTENOWY, KASZA JAGLANA,  /DIETA BEZ LAKTOZY/ ZUPA BEZ ŚMIETANY, SURÓWKA BEZ ŚMIETANY LUB JOGURTU

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych !


