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Śniadanie Drugie 
śniadanie

Zupa Drugie Danie Podwieczorek

poniedziałek Kanapka (wieloziarniste) z 
twarożkiem, ogórkiem i 

rzodkiewką 60 g (laktoza, gluten) 
160 kcal

owoc Ogórkowa (laktoza, seler)skład; 
włoszczyzna, przyprawy 

ziołowe, kurczak ,ryż, ogórki 
kiszone. woda 300 ml , 120 kcal

 penne z tuńczykiem  w sosie 
pomidorowym (gluten, laktoza); 

tuńczyk,  pomidory , cebula,  
olej, zioła , makaron penne. sos 

pomidorowy 250g. 395 kcal

Chrupki kukurydziane z 
nektarem owocowym 220 kcal 
80 g 

wtorek Weka z jakiem na twardo i 
pomidorem gluten, laktoza)120 g 

290   kcal

owoc  Rosół z makaronem ( gluten, 
seler)skład; włoszczyzna, 

przyprawy ziołowe, kurczak, 
makaron, woda 300 ml , 300 

kcal

mięso z udka kurczaka z pieca, 
ziemniaki, kapusta czerwona 

skład; udko z kurczaka, 
ziemniaki, kapusta czerwona, 

grillowaną pieczarka olej . 240 g. 
280 kcal

ciasto drożdżowe z kruszonką 
(gluten, laktoza, )skład; mąka, 
drożdże, woda, sól, marmolada, 
cukier 160 kcal 120 g   

środa Weka z szynką i sałatą (gluten, 
laktoza)120 g 320  kcal

owoc Krupnik (seler) skład ; kasza 
jęczmienna, ziemniaki, woda, 

włoszczyzna, pietruszka, 
przyprawy 300 ml  210 kcal

Placki ziemniaczane ze 
śmietaną (laktoza, 

gluten )skład ;ziemniaki, mąka, 
jajko, cebula, olej, czosnek, 
śmietana. 220 g. 260 kcal

galaretka owocowa 150 ml, 95 
kcal

czwartek Płatki na mleku (laktoza, 
gluten)mleko, płatki , mleko sojowe 

200 ml 150 kcal 

owoc Koperkowa  z ryżem (laktoza 
seler) skład ; kalafior, ryż, 

mleko, koperek, włoszczyzna, 
woda 300ml  189 kcal

Gulasz z łopatki, kasza, 
marchewka z jabłkiem skład: 

mieso wieprzowe, cebula, zioła, 
woda, ryż, marchewka, jabłko, 

śmietana 240 g, 337 kcal

weka z dżemem, 80g, 210 kcal

piątek Kanapka  (pszenno/żytnie) do 
samodzielnego składania, masło, 

warzywa,  ser żółty  120(gluten, 
laktoza ) 150 -180 kcal

owoc grochowa z grzankami  
(gluten,  seler) skład: 

włoszczyzna, groch żółty 
Viktoria, zioła, woda, ziemniaki 

300ml  189 kcal

Kopytka i  musem 
owocowym(gluten, jajko); 

owoce, mąka, cukier, ziemniaki, 
olej, jajko, sól.   240 g, 420 kcal

    Ciasto murzynek  (gluten, 
jako, kakao, laktoza) skład; 
mąka, jajko, mleko, drożdże, 
cukier, kakao, margaryna. 80 g.  
120 kcal
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Śniadanie Drugie 
śniadanie

Zupa Drugie Danie Podwieczorek

poniedziałek Kanapka (wieloziarniste) z 
twarożkiem, ogórkiem i 

rzodkiewką 60 g (laktoza, gluten) 
160 kcal

owoc Ogórkowa (laktoza, seler)skład; 
włoszczyzna, przyprawy ziołowe 
,ryż, ogórki kiszone. woda 300 

ml , 120 kcal

 penne  w sosie pomidorowym 
(gluten, laktoza);   pomidory , 
cebula,  olej, zioła , makaron 

penne. 250g. 395 kcal

Chrupki kukurydziane z 
nektarem owocowym 220 kcal 
80 g 

wtorek Weka z serem żółtym i 
pomidorem gluten, laktoza)120 g 

290   kcal

owoc  Rosół z makaronem ( gluten, 
seler)skład; włoszczyzna, 

przyprawy ziołowe,  makaron, 
woda 300 ml , 300 kcal

kotlet z  kalafiora ziemniaki, 
kapusta czerwona skład;  

pieczarka, ziemniaki, kapusta 
czerwona, olej . 240 g. 280 kcal

ciasto drożdżowe z kruszonką 
(gluten, laktoza, )skład; mąka, 
drożdże, woda, sól, marmolada, 
cukier 160 kcal 120 g   

środa Weka z humusem i sałatą (gluten, 
laktoza)120 g 320  kcal

owoc Krupnik (seler) skład ; kasza 
jęczmienna, ziemniaki, woda, 

włoszczyzna, pietruszka, 
przyprawy 300 ml  210 kcal

Placki ziemniaczane ze 
śmietaną (laktoza, 

gluten )skład ;ziemniaki, mąka, 
cebula, olej, czosnek, śmietana. 

220 g. 260 kcal

drożdżówka  150 ml, 95 kcal

czwartek Płatki na mleku (laktoza, 
gluten)mleko, płatki ,200 ml 150 

kcal 

owoc Koperkowa  z ryżem (laktoza 
seler) skład ; kalafior, ryż, 

mleko, koperek, włoszczyzna, 
woda 300ml  189 kcal

Gulasz z cukinii , kasza, 
marchewka z jabłkiem skład: 

cukinia, cebula, zioła, woda, ryż, 
marchewka, jabłko, śmietana 

240 g, 337 kcal

weka z dżemem, 80g, 210 kcal

piątek Kanapka  (pszenno/żytnie) do 
samodzielnego składania, masło, 

warzywa,  ser żółty  120(gluten, 
laktoza ) 150 -180 kcal

owoc grochowa z grzankami  
(gluten,  seler) skład: 

włoszczyzna, groch żółty 
Viktoria, zioła, woda, ziemniaki 

300ml  189 kcal

Kopytka i  musem 
owocowym(gluten); owoce, 

mąka, cukier, ziemniaki, olej, sól.   
240 g, 420 kcal

    Ciasto murzynek  (gluten, 
kakao, laktoza) skład; mąka, 
mleko, drożdże, cukier, kakao, 
margaryna. 80 g.  120 kcal
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