
PONIEDZIAŁEK 15.05.2023 r.

ŚNIADANIE:

KAKAO ( 200ml)
Składniki: mleko, kakao, cukier, miód 
BUŁKA MAŚLANA Z MASŁEM:(50g)
Składniki:mąka pszenna typ 500 – zawiera gluten, woda, margaryna 80%, cukier, drożdże, mleko w proszku, 
sól, masło –z mleka
KONFITURA MALINOWA:
Składniki: owoce malin 50%, cukier, pektyna owocowa( substancja zagęszczająca, kwas 
cytrynowy, regulator kwasowości
OWOC – JABŁKO:
OWOC – TRUSKAWKA:

OBIAD:

ZUPA OGÓRKOWA Z ZIEMNIAKAMI: ( 200 – 250g):
Składniki:  woda  ,porcje  rosołowe  ,ziemniaki,  ogórek  kiszony,  marchew,  seler,  por,  pietruszka  ,śmietana  – 
zawiera mleko
MAKARON RURKI: 
Składniki: makaron rurki – zawiera 100% najwyższej jakości pszenicy durum – zawiera 
gluten
FILET DROBIOWY W SOSIE ŚMIETANOWO –ZIOŁOWYM: ( 100 -150g)
Składniki: ,śmietana 12% - z mleka , przyprawy ,olej, sos śmietanowo – ziołowy –mąka pszenna, sól, skrobia 
kukurydziana, suszone warzywa10.4%, cebula, czosnek 3,3%, por, śmietana w proszku3,5% - z mleka, zioła 
2,9% liść pietruszki, oregano,  bazylia, majeranek ,tymianek, wędzony tłuszcz  wieprzowy,,ekstrakt drożdży, 
cukier, przyprawy, aromaty .Może zawierać jaja, soję, seler, gorczycę., woda
NAPÓJ Z SOKU MALINOWO ŻURAWINOWEGO: ( 200ml)
Składniki: woda, sok (zagęszczony sok, woda, cukier), miód

PODWIECZOREK:

KISIEL TRUSKAWKOWY Z WAFELKIEM RYŻOWYM: ( 200ml)
 Składniki: woda, kisiel (cukier, skrobia ziemniaczana 42,6%, regulator kwasowości - kwas cytrynowy), 
koncentraty roślinne 0,4% (marchwi i hibiskusa, krokosza), witamina C, maltodekstryna, aromaty, sól, cukier 
,miód 
  WAFLE RYŻOWE Z POLEWĄ MALINOWĄ:(  (1szt)
Składniki: ryż 68% ( brązowy, biały ) polewa malinowa 32% nieutwardzone tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w 
zmiennych proporcjach, cukier, substancje słodzące: maltiole, serwatka w proszku ( z mleka ), malina 
liofilizowana 1,25%, emulgator: lecytyny ( z soi ), aromaty. Produkt może zawierać gluten.
E450, aromaty naturalne



 

WTOREK 16.05.2023 r.

ŚNIADANIE

KAWA Z MLEKIEM: ( 200ml)
Składniki: kawa zbożowa – zawiera gluten, mleko, cukier, miód
CHLEB DOMOWY Z MASŁEM: ( 2 kromki)70g
Składniki: woda,  mąka żytnia   – zawiera gluten  ,  mąka pszenna   – zawiera gluten  , mieszanka piekarska [mąka 
żytnia (częściowo prażona), sól, mąka słodowa żytnia, kwas – kwas cytrynowy, zakwas piekarski (mąka żytnia, 
woda, zakwas żytni, kwas – kwas octowy), drożdże, sól]; masło – z mleka
PARÓWKI Z SZYNKI: ( 2 szt)
Składniki: mięso wieprzowe z szynki 90%, woda, sól, błonnik roślinny pszenny bezglutenowy, grochowy, 
skrobia modyfikowana kukurydziana, aromaty przyprawy, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz : 
askorbinian  sodu, substancja konserwująca azotyn sodu. Produkt może zawierać soję, mleko, jaja 
gorczycę,
KETCHUP:
Składniki: pomidory, cukier, skrobia kukurydziana, sól, kwas octowy i kwas cytrynowy
OGÓREK ŚWIEŻY:

OBIAD:

ZUPA WIOSENNA Z ZIEMNIAKAMI: ( 200 – 250g) 
Składniki: woda, porcje drobiowe ,ziemniaki, marchew, seler, pietruszka ,,por, brukselka 
,fasolka szparagowa żółta, kalafior, brokuł ,,groszek zielony śmietana –zawiera mleko, 
koperek zielony, nać pietruszki ,przyprawy
KASZA BULGUR:
Składniki: kasza  bulgur  – zawiera gluten, masło – zawiera mleko,        
PIECZEŃ WIEPRZOWA W SOSIE PIECZENIOWYM: (100 -150g)
Składniki: karkówka wieprzowa., sól, pieprz, cebula, mąka tortowa – zawiera gluten, przyprawy
SURÓWKA Z OGÓRKA KISZONEGO ( 50-100g)
Składniki: ogórek kiszony, cebula czerwona ,kukurydza, szczypiorek, oliwa Rapso
KOMPOT Z CZARNEJ PORZECZKI: ( 200ml)
Składniki: woda, czarna porzeczka mrożona, cukier, miód

PODWIECZOREK

SOK JABŁKOWY: ( 200ml)
Składniki: sok  jabłkowy 100%
CIASTO SZARLOTKA WŁASNEJ PRODUKCJI:
Składniki: mąka pszenna – zawiera gluten, jaja, masło – zawiera gluten ,cukier puder, 
cukier waniliowy cukier, kisiel, galaretka owocowa, jabłka, proszek do pieczenia 



ŚRODA 17.05.2023 r.

SNIADANIE:

HERBATA Z CYTRYNĄ: ( 200ml)
Składniki: herbata, woda, cukier, miód, cytryna 

CHLEB WIELOZIARNISTY Z MASŁEM: ( 70g) - mąka pszenna typ 500 – zawiera gluten, 

otręby pszenne, ziarna słonecznika, ziarna  siemienia , ziarna sezamu, woda, drożdże, sól, cukier,- masło – z 

mleka  

KOLOROWE KANAPKI ( 2 kromki )
 rzodkiewka, szczypiorek, pomidor ,ogórek świeży ,jajko
SZYNKA Z KASZUBSKIEJ WĘDZARNI:
Składniki; szynka wieprzowa, sól, przyprawy, substancja konserwująca E250, możliwa 
obecność soi, selera, gorczycy, mleka łącznie z laktozą, dwutlenku siarki i siarczynów  

OBIAD:

ROSÓŁ DROBIOWY Z MAKARONEM NITKA CIENKA: ( 200 -250g)
Składniki: woda, porcje rosołowe, kurczaki, , wołowina z kością, porcje drobiowe z kaczki, makaron nitki – 
zawiera 100% najwyższej jakości pszenicy durum  -zawiera gluten, marchew, seler, pietruszka, por, przyprawy
PIEROGI LENIWE Z MUSEM MANGO: ( 100- 200g)
PIEROGI LENIWE
Składniki: ser twarogowy – z mleka, mąka pszenna – zawiera gluten, ziemniaki, jaja  ,   mąka ziemniaczana, 
woda, olej rzepakowy, sól,
MUS MANGO:
, jogurt grecki, śmietana   -   z mleka, pulpa z mango i zielonego jabłka, cukier
KOMPOT PORZECZKOWO – ARONIOWY:  ( 200ml)
Składniki: woda, porzeczka  czerwona , aronia  mrożona, cukier, miód  
 

PODWIECZOREK:

HERBATA OWOCOWA TRUSKAWKOWA: (200ml)
Składniki: woda, herbata owocowa truskawkowa, cukier, miód
GOFRY Z CUKREM PUDREM: ( 1 szt)



CZWARTEK 18.05.2023 r

ŚNIADANIE:

ZUPA MLECZNA:  ( 200ml )
KULKI KAKAOWO = MIODOWE 1000G
Składniki: mąka kukurydziana 66,5%, cukier,kakao,6,6%, syrop  glukozowy ,rozpuszczalny  błonnik 
kukurydziany, miód 0,5%, olej kukurydziany, miazga kakaowa, ekstrakt sodu jęczmiennego, substancje 
spulchniające  węglowodany sodu, regulator kwasowości, fosforan wapnia, sól, barwnik beta – karoten, aromat 
.Produkt może zawierać soję, mleko .orzechy
BAGIETKA Z  MASŁEM:
Składniki : woda, mąka pszenna   – zawiera gluten  , mieszanka piekarska [mąka żytnia (częściowo prażona), sól, 
mąka słodowa żytnia, kwas – kwas cytrynowy, zakwas piekarski (mąka, woda, zakwas żytni, kwas – kwas 
octowy), drożdże, sól]; masło –z mleka
POMIDOR KOKTAILOWY:

OBIAD:

ZUPA KRUPNIK: ( 200 – 250 ml)
Składniki: woda, porcje rosołowe, marchew, ziemniaki, kasza bulgur, – zawiera gluten ,seler, pietruszka, por
ZIEMNIAKI: ( 100 – 150g)
Składniki: ziemniaki, woda, sól o obniżonej zawartości jodu,
KOTLET MIELONY: ( 80g)
Składniki: mięso mielone : łopatka wieprzowa, boczek surowy, filet drobiowy., jaja, bułka czerstwa – zawiera 
gluten, olej, cebula, czosnek, sól, pieprz, pieczarki świeże,,mąka tortowa – zawiera gluten, mąka ,,masło –z 
mleka
SAŁATA LODOWA ZE ŚMIETANĄ: ( 50 – 100 g )
SOK PURENA: (200 ml)
Składniki: Składniki: Apple, juice 100%, concentrate, sok jabłkowy 100% zagęszczony
 

PODWIECZOREK:

GALARETKA Z BITĄ ŚMIETANĄ I ANANASEM:
Składniki: cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, koncentraty roślinne (marchwi i 
hibiskusa, krokosza), maltodekstryna, ananas, śmietana – z mleka, cukier,
OWOC BORÓWKA:

PIĄTEK 19.05.2023 r.



ŚNIADANIE:

HERBATA Z CYTRYNĄ: ( 200ml)
Składniki: woda, herbata, cukier, miód
KAJZERKA Z MASŁEM ( 50g)
Składniki: mąka pszenna typ 500   – zawiera gluten  , woda, drożdże, sól, cukier, masło – zawiera  mleko; 
SER ŻÓŁTY ( 20g)
Składniki: mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik:annato
PAPRYKA CZERWONA:

OBIAD:

ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM  KOKARDKA MAŁA ( 200- 250) 
Składniki: woda, porcje, marchew, koncentrat pomidorowy, seler, pietruszka, por, makaron  kokardka mała s 
mąka z pszenicy durum 100% może zawierać jaja, gorczycę  – zawiera gluten , śmietana - z mleka 

FRYTKI ZIEMIACZANE: ( 100g)

Składniki :ziemniaki 93,7%, olej palmowy( 6,3%), glukoza,olej słonecznikowy do głębokiego 
smażenia –zawiera wysokooleinowy rafinowany olej słonecznikowy, przeciwutleniacze E320, 
E321, substancja przeciwpieniąca E900
RYBA SMAŻONA W CIEŚCIE NALEŚNIKOWYM: ( 80g)
Składniki: ryba miruna bez skóry, mąka tortowa –zawiera gluten, jajka, woda 
gazowana, olej rzepakowy, pieprz cytrynowy, przyprawa do ryb  
SURÓWKA Z KAPUSTY KISZONEJ: ( 50 – 60g)
Składniki: kapusta kiszona, marchew, oliwa Rapso, przyprawy, cukier
NAPAR ZIOŁOWY Z CYTRYNĄ: ( 200ml)
Składniki: woda, rumianek, mięta, cukier, miód, cytryna

PODWIECZOREK

MUS  JABŁKOWY:
OWOC – BANAN:

.




