
Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

K: 1047

B: 45 T:29 W:126

Środa 01.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
pasztet z królika (20 g)

Kakao (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasztet z królika: mięso z królika, 
cebula, woda, sól, pieprz, papryka słodka


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Gofry z owocami (150 g) Gofry z owocami: mąka, mleko, olej, 
jajka, cukier, owoce

Alergeny 1, 3, 7

Obiad Zupa grysikowa z kaszą manną (250 ml) 

Pierogi z owocami (160 g)

Kompot porzeczkowy (200 ml)


Zupa grysikowa: wywar mięsno-
warzywny, marchew, pietruszka, cebula, 
seler, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, 
liść laurowy, lubczyk; kasza manna


Pierogi z owocami: mąka, woda, 
margaryna, owoce

Alergeny 1, 9

Podwieczorek Chleb pszenny (20g) masło (3 g) twarożek 
ze szczypiorkiem i rzodkiewką (20g)

Twarożek ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką: twaróg półtłusty, jogurt 
naturalny, szczypiorek, rzodkiewka

Alergeny 1, 7

K: 1034

B: 46 T:36 W:114

Czwartek 02.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa (20 g) papryka (50 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Obiad Zupa ogórkowa z ryżem (250 ml)

Sznycle wieprzowe (80 g) ziemniaki (100 g) 
surówka z marchewki (60g)

Kompot Jabłkowy (200 ml)

Zupa ogórkowa z ryżem: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, pietruszka, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, śmietanka 18%, ryż


Sznycle wieprzowe: mięso mielone 
wieprzowe, koperek, jajko, cebula, olej, 
bułka tarta

Alergeny 1, 3

Podwieczorek Drożdżówka z budyniem (120 g) Drożdżówka z budyniem: mąka 
pszenna, mleko, jaja, drożdże, budyń 
mleczny

Alergeny 1, 3, 7

K: 1023

B: 33 T:24 W:123

Piątek 03.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Chałka (40 g) masło (3 g) dżem owocowy 
(20 g)

Herbata (200ml)

Chałka: mąka, woda, cukier, margaryna, 
jaja, sól

Alergeny 1, 3

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pierogi ruskie z cebulką (150 g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pierogi ruskie z cebulką: mąka, jajo, 
ziemniaki, twaróg półtłusty, cebulka, sól, 
pieprz, masło

Alergeny 1, 7, 9

Podwieczorek Kisiel malinowy (150 ml) pałeczki 
kukurydziane (40 g) 

Kisiel malinowy: sok malinowy, mąka 
ziemniaczana, woda, cukier 

K: 1068

B: 51 T:34 W:135

Poniedziałek 06.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) ogórek (30 g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda

 

Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Obiad Rosół z makaronem (250 ml)

Filet z piersi kurczaka panierowany (80 g) 
ziemniaki (100 g) mizeria (60 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml) 

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron nitki 


Filet z piersi kurczaka panierowany: 
filet z kurczaka, mąka, jajko, sól, pieprz, 
bułka tarta

Alergeny 1, 3, 9

Podwieczorek Cynamonka (80 g) Cynamonka: mleko, jajka, mąka pszenna, 
cukier, cynamon, drożdże, sól

Alergeny 1, 3, 7, 

K: 1009

B: 43 T:24 W:124

Wtorek 07.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40g) masło (3 g) jajko 
(20 g) rzodkiewka (30 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Alergeny 1, 3, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Gulasz z kaszą jęczmienną (150 g)

Kapusta pekińska z ogórkiem i 

pomidorem (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, ziemniaki, 
pietruszka, seler, por, cebula, pieprz, sól, 
ziele angielskie, liść laurowy,  śmietanka 
18%


Gulasz z kaszą jęczmienną: mięso 
wieprzowe, cebula, papryka, czosnek, 
olej, bulion, koncentrat pomidorowy, 
mąka pszenna, kasza jęczmienna

Alergeny 1, 9

Podwieczorek Budyń waniliowy (150 ml)

Alergeny 7

K: 1052

B: 42 T:32 W:117

Środa 08.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki owsiane na mleku (180 ml) bułka 
grahamka (40g) masło (3g) ser żółty (20g) 
pomidor (30g)

Herbata (200 ml)

Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda


Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Obiad Zupa szczawiowa z ryżem (250 ml)

Naleśniki z serem (150g) i musem z 
owoców leśnych (20g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa szczawiowa z ryżem: wywar 
warzywny, mięso z indyka, szczaw, 
marchew, ziemniaki, pietruszka, seler, 
passata pomidorowa, por, cebula, pieprz, 
sól, ziele angielskie, liść laurowy,  
śmietanka 18%, ryż


Naleśniki z serem: mąka pełnoziarnista, 
mleko, woda, jajka, olej, jogurt naturalny, 
twarożek półtłusty z cukrem i ekstraktem 
waniliowym

Alergeny 1, 7, 9

Podwieczorek Pieczywo pszenne (20 g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa (15 g)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Alergeny 1, 7

K: 1036

B: 49 T:23 W:125

Czwartek 09.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40g) masło (3g) pasta 
warzywna (20g) 

Kakao (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasta warzywna: marchewka, ziemniak, 
pietruszka seler, papryka, por, cebula


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Alergeny 1, 7, 9

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krupnik z kaszą jęczmienną (250 ml)

Kotlet mielony warzywny (80 g) ziemniaki 
(100 g)  buraczki tarte (60 g) 

Kompot jabłkowy (200 ml)

Krupnik z kaszą jęczmienną: wywar 
drobiowy,  marchew, pietruszka, seler, 
cebula, kasza jęczmienna, pieprz, sól, por


Kotlet mielony warzywny: marchew, 
pietruszka, seler, ziemniak, bułka tarta, 
sól, pieprz, jajko


Buraczki tarte: buraki gotowane, olej, 
cukier

Alergeny 1, 3, 9

Podwieczorek Galaretka owocowa (100 g) biszkopty (20 
g)

Alergeny 3



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

K: 1028

B: 51 T:38 W:95

Piątek 10.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) wędlina 
wieprzowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Herbata (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy z grzankami (250 ml)

Bitki wieprzowe duszone w sosie własnym 
z warzywami (80 g) kasza gryczana (60 g) 
duszona biała kapustka (60g) 

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz + grzanki


Bitki wieprzowe w sosie własnym: 
łopatka wieprzowa, marchew, papryka, 
sól, pieprz, oliwa, cebula, czosnek

Alergeny 1

Podwieczorek Muffinki z borówkami (80 g) Muffinki z borówkami: mąka pszenna, 
mleko, margaryna roślinna, borówki 

Alergeny 1, 7

K: 1060

B: 40 T:43 W:120

Poniedziałek 13.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo graham (40g) masło (3g) 
hummus pomidorowo bazyliowy (20g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo graham: mąka typu graham, 
cukier, sól, drożdże, woda

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa  koperkowa z ryżem (250 ml)

Kotlet devolay (80 g) ziemniaki (100 g) 

marchewka z groszkiem na ciepło (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa koperkowa z ryżem: wywar 
mięsno-warzywny, marchew, pietruszka, 
cebula, seler, sól, pieprz czarny, ziele 
angielskie, liść laurowy, lubczyk, ryż 


Kotlet devolay: mięso drobiowe, masło 
natka pietruszki, czosnek, jajko, mąka, 
bułka tarta, sól, pieprz

Alergeny 1, 3, 9

Podwieczorek Banan 1 szt., chrupki kukurydziane (20 g)



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) twarożek 
z rzodkiewką i koperkiem (20 g)

Herbata (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Twarożek  z  rzodkiewką  i  koperkiem: 
twaróg półtłusty, rzodkiewka, koperek, 
jogurt naturalny, sól, pieprz

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa pomidorowa z lanym ciastem (250 
ml) Pierogi z truskawkami i serkiem (150 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Zupa pomidorowa z lanym ciastem: 
wywar mięsno-warzywny, mięso z indyka, 
pomidory, marchew, pietruszka, passata 
pomidorowa, por, cebula, pieprz, sól, ziele 
angielskie, liść laurowy,  śmietanka 18%, 
lane ciasto


Pierogi z truskawkami i serkiem: mąka, 
margaryna, truskawki, twarożek

Alergeny 1, 3

Podwieczorek Jogurt grecki (100 g) płatki kukurydziane 
(20 g)

Alergeny 7

K: 1021

B: 38 T:42 W:102

Środa 15.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Kasza kukurydziana na mleku (180 ml) 
pieczywo pszenne (40g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa z indyka (20g) papryka 
(30 g) Herbata (200 ml)


Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina drobiowa z indyka: mięso z 
piersi indyka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z zielonych warzyw z grzankami 
(250 ml) 

Paluszki rybne (80 g) kasza kuskus (60g) 
surówka z marchewki (60g)

Kompot wieloowocowy (250 ml)

Krem z zielonych warzyw: brokuł, 
cukinia, cebula, szpinak, woda lub bulion 
warzywny, ziemniak, czosnek, sól, pieprz, 
grzanki


Paluszki rybne: filet z ryb białych, 
panierka; mąka, sól, bułka tarta

Alergeny 1, 3

Podwieczorek Bułeczka maślana (150g) Bułeczka maślana: mąka pszenna, 
mleko, drożdże, masło, jajko, sól

Alergeny 1, 3, 7



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
pasta jajeczna ze szczypiorkiem (20 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasta jajeczna: jajko, śmietana, 
szczypiorek, sól, pieprz

Alergeny 1, 3, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa dyniowa z kaszą gryczaną (250 ml)

Makaron z serem i sosem truskawkowym 
(150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa dyniowa z kaszą gryczaną: woda, 
dynia, marchew, cebula, masło klarowane, 
liść laurowy, sól, pieprz, papryka, kasza 
gryczana


Makaron z serem i sosem 
truskawkowym: makaron, twaróg 
półtłusty, truskawki, jogurt, cukier

Alergeny 3, 7

Podwieczorek Rogaliki z marmoladą (150g) Rogaliki z marmoladą: mąka pszenna, 
mleko, jaja, drożdże, marmolada

Alergeny 1, 3, 7

K: 1052

B: 33 T:42 W:118

Poniedziałek 20.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) pomidor (30 g) 

Herbata (200 ml) 

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ziemniakami (250 ml) 

Kluski śląskie z sosem myśliwskim (150 g) 

Kompot jabłkowy (200 ml)


Zupa ogórkowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, pietruszka, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, śmietanka 18%, ziemniaki


Kluski śląskie: ziemniaki, skrobia 
ziemniaczana, sól, woda


Sos myśliwski: kiełbasa wieprzowa, 
cebula, przecier pomidorowy, woda, sól, 
pieprz, mąka, liść laurowy, 

Alergeny 1

Podwieczorek Jogurt owocowy (150 g) - wyrób własny 

Alergeny 7



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Śniadanie I Bułka grahamka (40 g) masło (3 g) 
kiełbasa krakowska (20 g) rzodkiewka (30 
g)

Herbata (200 ml)


Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda


Kiełbasa krakowska: mięso wieprzowe, 
sól, czosnek, cukier, przyprawy, 
substancja konserwująca

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz biały z ziemniakami (250 ml) 

Pierogi ruskie z cebulką (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)


Barszcz biały z ziemniakami: wywar 
warzywny, zakwas, pietruszka, ziemniaki, 
cebula, natka pietruszki,  sól, pieprz 
czarny, ziele angielskie, liść laurowy


Pierogi ruskie z cebulką: mąka, jajo, 
ziemniaki, twaróg półtłusty, cebulka, sól, 
pieprz, masło

Alergeny 1, 3, 7

Podwieczorek Budyń czekoladowy (150 g)

Alergeny 7

K: 1054

B: 43 T:26 W:91

Środa 22.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki ryżowe na mleku (180 ml) pieczywo 
mieszane (40g) masło (3 g) wędlina 
drobiowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem (250 ml)

Gołąbki z ryżem i mięsem mielonym z 
sosem pomidorowym (150g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron nitki 


Gołąbki: kapusta włoska, ryż, mięso 
mielone wieprzowe, bulion warzywny, sól


Sos pomidorowy: przecier pomidorowy, 
koncentrat, śmietana 18%, majeranek, 
oregano, cukier, sól, pieprz

Alergeny 3, 7

Podwieczorek Chlebek bananowy (120 g) Chlebek bananowy: mąka pszenna, 
banany, jajka, cynamon, proszek do 
pieczenia

Alergeny 1, 3



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

K: 1021

B: 39 T:32 W:120

Czwartek 23.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo graham (40 g) masło (3 g) pasta 
z pieczonych warzyw (20 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo graham: mąka typu graham, 
cukier, sól, drożdże, woda


Pasta z pieczonych warzyw: papryka, 
cukinia, sól, pieprz, czosnek, oregano, 
kmin rzymski

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa grysikowa z kaszą manną (200 ml)

Kluski leniwe z sosem owocowym (150 g)

Pierogi ruskie z cebulką (150 g) 

Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa grysikowa: wywar mięsno-
warzywny, marchew, pietruszka, cebula, 
seler, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, 
liść laurowy, lubczyk; kasza manna


Kluski leniwe z sosem owocowym: 
twaróg, jajko, mąka, owoce

Alergeny 1, 3, 7

Podwieczorek Pieczywo chrupkie (20 g) wędlina 
wieprzowa (20 g) 

Alergeny 1

K: 1072

B: 52 T:27 W:98

Piątek 24.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) jajko (20 
g) szczypiorek (15 g) 

Herbata (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Alergeny 1, 3, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kalafiorowa z makaronem (250 ml)

Kotlecik rybny z mintaja panierowany (80 
g) ziemniaki  (100 g) kiszona kapusta (60 
g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa kalafiorowa: kalafior, marchew, 
koperek, por, pietruszka, seler, śmietanka 
18%, makaron


Kotleciki rybne z mintaja: mintaj, 
marchew, cebula, pietruszka, jajo, mąka, 
bułka tarta

Alergeny 1, 3, 7

Podwieczorek Drożdżówka z jabłkiem (150 g) Drożdżówka z jabłkiem: mąka pszenna, 
mleko, jabłka, jaja, drożdże 

Alergeny 1, 3, 7

K: 1047

B: 30 T:33 W:115

Poniedziałek 27.06.2022r Skład posiłków



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) pomidor (30 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty z 
ziemniakami (250 ml)

Kopytka z musem truskawkowym (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty: 
wywar mięsno - warzywny, kapusta, 
marchew, pietruszka, por, cebula 
koncentrat pomidorowy, liść laurowy, 
pieprz, sól, ziemniaki


Kopytka z musem z truskawek: 
ziemniaki, mąka ziemniaczana, jajko, 
cukier, truskawki

Alergeny 3

Podwieczorek Kisiel owocowy (150 ml) wafle ryżowe (20 
g)

K: 1053

B: 42 T:32 W:120

Wtorek 28.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka grahamka (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20g) papryka (30 g)

Herbata (200 ml)

Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pieczeń wieprzowa (80 g) ryż (60 g) 
surówka z młodej kapusty (60 g) Kompot 
jabłkowy (200 ml)

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pieczeń wieprzowa: mięso mielone 
wieprzowe, bulion, cebula, sól, pieprz, 
śmietana%

Alergeny 1, 7

Podwieczorek Muffinka bananowa (150 g) Muffinka bananowa: mąka pszenna, 
mleko, margaryna roślinna, banany

Alergeny 1, 7

K: 993

B: 30 T:27 W:98

Środa 29.06.2022r Skład posiłków



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

Śniadanie I Płatki jęczmienne na mleku (180 ml) 
pieczywo pszenne (40g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa (20 g) szczypiorek (15 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz czerwony z ziemniakami (250 ml)

Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 
(150 g) 

Kompot śliwkowy (200 ml)

Barszcz czerwony: wywar mięsny, 
żeberka wędzone,  buraki ćwikłowe, 
czosnek, pieprz, sól, ziele angielskie, liść 
laurowy, ziemniaki


Ryż zapiekany z jabłkami i 
cynamonem: ryż, jabłka, cynamon

Podwieczorek Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym 
(120 g) płatki owsiane (20 g) 

Alergeny 7

K: 1028

B: 42 T:33 W:115

Czwartek 30.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) pasta z 
soczewicy (20 g) / ser żółty (20 g)

Kakao (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Pasta z soczewicy: soczewica, pomidor, 
olej, sól, cukier


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy z grzankami (250 ml)

Makaron z kurczakiem w sosie 
śmietanowym (150 g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz + grzanki


Makaron z kurczakiem w sosie 
śmietanowym: makaron penne, pierś z 
kurczaka, śmietanka 18%, czosnek, sól

Alergeny 1, 3, 7

Podwieczorek Ciasto marchewkowe (150 g) Ciasto marchewkowe: jajko, masło, 
cukier, mąka pszenna, proszek do 
pieczenia, cynamon, marchewka

Alergeny 1, 3, 7

K: 1001

B: 36 T:28 W:107

Piątek 01.07.2022r Skład posiłków



Menu przedszkole, dieta podstawowa, czerwiec

*Alergeny 

1. Zboża zawierające gluten

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jaja i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty mleczne

8. Orzeszki ziemne

9. Seler

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu 

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) papryka (30 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Alergeny 1, 7

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Naleśniki z serem (150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, seler, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy,  śmietanka 18%, ziemniaki


Naleśniki z serem: mąka, mleko, woda, 
jajka, olej, twaróg półtłusty, jogurt

Alergeny 1, 3, 7, 9

Podwieczorek Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20 g) ogórek (20 g)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 

Alergeny 1, 7



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Środa 01.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
pasztet z królika (20 g)

Kakao (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Pasztet z królika: mięso z królika, 
cebula, woda, sól, pieprz, papryka słodka


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Śniadanie II Gofry bezglutenowe z owocami (150 g) Gofry bezglutenowe: mąka bezglutenowa, 
cukier, mleko roślinne, olej, owoce

Obiad Zupa grysikowa z kaszą jaglaną (250 ml) 

Pierogi bezglutenowe z owocami (160 g)

Kompot porzeczkowy (200 ml)


Zupa grysikowa: wywar mięsno-
warzywny, marchew, pietruszka, cebula, 
seler, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, 
liść laurowy, lubczyk; kasza jaglana


Pierogi z owocami: mąka bezglutenowa, 
woda, margaryna, owoce

Podwieczorek Pieczywo bezglutenowe (20g) masło (3 g) 
twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką 
(20g)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Twarożek ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką: twaróg półtłusty, jogurt 
naturalny, szczypiorek, rzodkiewka

Czwartek 02.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa (20 g) papryka (50 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ryżem (250 ml)

Sznycle wieprzowe (80 g) ziemniaki (100 g) 
surówka z marchewki (60g)

Kompot Jabłkowy (200 ml)

Zupa ogórkowa z ryżem: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, pietruszka, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, śmietanka 18%, ryż


Sznycle wieprzowe: mięso mielone z 
wieprzowe, koperek, jajko, cebula, olej

Podwieczorek Drożdżówka bezglutenowa (120 g) Drożdżówka bezglutenowa: skrobia 
ziemniaczana, jagoda (20%), skrobia 
kukurydziana, cukier, woda, JAJA, 
margaryna (olej rzepakowy, sól, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), mąka 
ryżowa, cynamon, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, substancja 
spulchniająca: proszek do pieczenia

Piątek 03.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
dżem owocowy (20g) 

Herbata (200ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pierogi bezglutenowe z serkiem (150 g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Filet z miruny z sosem koperkowym: 
filet miruna, zioła, sok z cytryny, koperek, 
śmietana


Pierogi bezglutenowe z serkiem: mąka 
bezglutenowa, jajo, twaróg półtuszy

Podwieczorek Kisiel malinowy (150 ml) pałeczki 
kukurydziane (40 g) 

Kisiel malinowy: sok malinowy, mąka 
ziemniaczana, woda, cukier 



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) ogórek (30 g)

Herbata (200 ml) 

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.

 

Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem bezglutenowym (250 
ml)

Filet z piersi kurczaka panierowany (80 g) 
ziemniaki (100 g) mizeria (60 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml) 

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron bezglutenowy


Filet z piersi kurczaka panierowany: 
filet z kurczaka, jajko, sól, pieprz, płatki 
kukurydziane

Podwieczorek Ciastko bezglutenowe (80 g) Ciastko bezglutenowe: skrobia 
kukurydziana, olej palmowy , mąka 
kukurydziana , kropelki 
czekoladowe 12%, cukier, mąka 
sojowa, skrobia modyfikowana z tapioki, 
substancje spulchniające: wodorowęglan 
amonu, wodorowęglan sodu: sól, aromat 
naturalny . 

Wtorek 07.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40g) masło (3 g) 
jajko (20 g) rzodkiewka (30 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Gulasz z kaszą jaglaną (150 g) kapusta 
pekińska z ogórkiem i pomidorem (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, ziemniaki, 
pietruszka, seler, por, cebula, pieprz, sól, 
ziele angielskie, liść laurowy,  śmietanka 
18%


Gulasz z kaszą jaglaną: mięso 
wieprzowe, cebula, papryka, czosnek, 
olej, bulion, koncentrat pomidorowy, 
kasza jaglana

Podwieczorek Budyń waniliowy bezglutenowy (150 ml)



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Środa 08.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki owsiane na mleku (180 ml) bułka 
bezglutenowa (40g) masło (3g) ser żółty 
(20g) pomidor (30g)

Herbata (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa szczawiowa z ryżem (250 ml)

Naleśniki bezglutenowe z serem (150g) i 
musem z owoców leśnych (20g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa szczawiowa z ryżem: wywar 
warzywny, mięso z indyka, szczaw, 
marchew, ziemniaki, pietruszka, seler, 
passata pomidorowa, por, cebula, pieprz, 
sól, ziele angielskie, liść laurowy,  
śmietanka 18%, ryż


Naleśniki z serem: mąka bezglutenowa, 
mleko, woda, jajka, olej, jogurt naturalny, 
twarożek półtłusty z cukrem i ekstraktem 
waniliowym

Podwieczorek Pieczywo bezglutenowe (20 g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa (15 g) 

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Czwartek 09.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40g) masło (3g) 
pasta warzywna (20g) 

Kakao (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Pasta warzywna: marchewka, ziemniak, 
pietruszka seler, papryka, por, cebula


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Obiad Krupnik z kaszą jaglaną (250 ml)

Kotlet mielony warzywny (80 g) ziemniaki 
(100 g)  buraczki tarte (60 g) 

Kompot jabłkowy (200 ml)

Krupnik z kaszą jaglaną: wywar 
drobiowy,  marchew, pietruszka, seler, 
cebula, kasza jaglana, pieprz, sól, por


Kotlet mielony warzywny: marchew, 
pietruszka, seler, ziemniak, sól, pieprz, 
jajko


Buraczki tarte: buraki gotowane, olej, 
cukier

Podwieczorek Galaretka owocowa (100 g) biszkopty 
bezglutenowe (20 g)

Piątek 10.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) szczypiorek (15 
g)

Herbata (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy (250 ml)

Bitki wieprzowe duszone w sosie własnym 
z warzywami (80 g) kasza gryczana (60 g) 
duszona biała kapustka (60g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz


Bitki wieprzowe w sosie własnym: 
łopatka wieprzowa, marchew, papryka, 
sól, pieprz, oliwa, cebula, czosnek

Podwieczorek Muffinki bezglutenowe z owocami (80 g) Muffinki bezglutenowe z owocami: 
mąka bezglutenowa, jajko, masło, cukier, 
owoce

Poniedziałek 13.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40g) masło (3g) 
hummus pomidorowo bazyliowy (20g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Obiad Zupa  koperkowa z ryżem (250 ml)

Kotlet devolay (80 g) ziemniaki (100 g) 

marchewka z groszkiem na ciepło (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa koperkowa z ryżem: wywar 
mięsno-warzywny, marchew, pietruszka, 
cebula, seler, sól, pieprz czarny, ziele 
angielskie, liść laurowy, lubczyk, ryż 


Kotlet devolay: mięso drobiowe, masło 
natka pietruszki, czosnek, jajko, sól, 
pieprz, płatki kukurydziane, mąka 
bezglutenowa

Podwieczorek Banan 1 szt., chrupki kukurydziane (20 g)

Wtorek 14.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
twarożek z rzodkiewką i koperkiem (20 g)

Herbata (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Twarożek  z  rzodkiewką  i  koperkiem: 
twaróg półtłusty, rzodkiewka, koperek, 
jogurt naturalny, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa pomidorowa z makaronem 
bezglutenowym (250 ml)

Pierogi bezglutenowe z owocami (150 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Zupa pomidorowa z makaronem: wywar 
mięsno-warzywny, mięso z indyka, 
pomidory, marchew, pietruszka, passata 
pomidorowa, por, cebula, pieprz, sól, ziele 
angielskie, liść laurowy,  śmietanka 18%, 
makaron bezglutenowy


Pierogi bezglutenowe z owocami: mąka 
bezglutenowa, margaryna, owoce,

Podwieczorek Jogurt grecki (100 g) płatki kukurydziane 
(20 g)

Środa 15.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Kasza kukurydziana na mleku (180 ml) 
pieczywo bezglutenowe (40g) masło (3 g) 
wędlina drobiowa z indyka (20g) papryka 
(30 g) Herbata (200 ml)


Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina drobiowa z indyka: mięso z 
piersi indyka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Obiad Krem z zielonych warzyw z grzankami 
(250 ml) 

Pulpety rybne z mintaja z sosem 
pietruszkowym (80 g) komosa ryżowa 
(60g) surówka z marchewki (60g)

Kompot wieloowocowy (250 ml)

Krem z zielonych warzyw: brokuł, 
cukinia, cebula, szpinak, woda lub bulion 
warzywny, ziemniak, czosnek, sól, pieprz


Pulpety rybne z mintaja z sosem 
pietruszkowym: filet z mintaja, jajko, sól, 
pieprz, natka pietruszki, śmietanka 18%

Podwieczorek Bułeczka słodka bezglutenowa (150g) Bułeczka słodka 
bezglutenowa: jaja, skrobie 
(kukurydziana, ryżowa), mąka ryżowa, 
woda, cukier, drożdże, olej roślinny, 
substancje zagęszczające, syrop 
glukozowy, aromaty, emulgatory kwasów 
tłuszczowych, sól.

Piątek 17.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
pasta jajeczna ze szczypiorkiem (20 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Pasta jajeczna: jajko, śmietana, 
szczypiorek, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa dyniowa z kaszą gryczaną (250 ml)

Makaron bezglutenowy z serem i sosem 
truskawkowym (150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa dyniowa z kaszą gryczaną: woda, 
dynia, marchew, cebula, masło klarowane, 
liść laurowy, sól, pieprz, papryka, kasza 
gryczana


Makaron bezglutenowy z serem i 
sosem truskawkowym: makaron 
bezglutenowy, twaróg półtłusty, truskawki, 
jogurt, cukier

Podwieczorek Drożdżówka bezglutenowa (150 g) Drożdżówka bezglutenowa: skrobia 
ziemniaczana, jagoda (20%), skrobia 
kukurydziana, cukier, woda, JAJA, 
margaryna (olej rzepakowy, sól, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), mąka 
ryżowa, cynamon, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, substancja 
spulchniająca: proszek do pieczenia



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Poniedziałek 20.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) pomidor (30 g) 

Herbata (200 ml) 

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ziemniakami (250 ml) 

Kluski śląskie z sosem myśliwskim (150 g) 

Kompot jabłkowy (200 ml)


Zupa ogórkowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, pietruszka, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, śmietanka 18%, ziemniaki


Kluski śląskie: ziemniaki, skrobia 
ziemniaczana, sól, woda


Sos myśliwski: kiełbasa wieprzowa, 
cebula, przecier pomidorowy, woda, sól, 
pieprz, liść laurowy, 

Podwieczorek Jogurt owocowy (150 g) - wyrób własny 

Wtorek 21.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
kiełbasa krakowska (20 g) rzodkiewka (30 
g)

Herbata (200 ml)


Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Kiełbasa krakowska: mięso wieprzowe, 
sól, czosnek, cukier, przyprawy, 
substancja konserwująca

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz biały z ziemniakami (250 ml) 

Pierogi bezglutenowe z serem (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)


Barszcz biały z ziemniakami: wywar 
warzywny, zakwas, pietruszka, ziemniaki, 
cebula, natka pietruszki,  sól, pieprz 
czarny, ziele angielskie, liść laurowy


Pierogi z serem: mąka bezglutenowa, 
woda, margaryna, twaróg półtłusty

Podwieczorek Budyń czekoladowy bezglutenowy (150 g)



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Śniadanie I Płatki ryżowe na mleku (180 ml) pieczywo 
bezglutenowe (40g) masło (3 g) wędlina 
drobiowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem bezglutenowym (250 
ml)

Gołąbki z ryżem i mięsem mielonym z 
sosem pomidorowym (150g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron bezglutenowy


Gołąbki: kapusta włoska, ryż, mięso 
mielone wieprzowe, bulion warzywny, sól


Sos pomidorowy: przecier pomidorowy, 
koncentrat, śmietana 18%, majeranek, 
oregano, cukier, sól, pieprz

Podwieczorek Rogaliki bezglutenowe z nadzieniem 
czekoladowym (80 g)

Rogaliki bezglutenowe z nadzieniem 
czekoladowym: woda, skrobia 
kukurydziana, nadzienie 
kakaowe, orzechy laskowe 8%, kakao 
niskotłuszczowe w proszku 8%, 
emulgator: lecytyna sojowa, cukier, masło, 
mąka ryżowa,

Czwartek 23.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
pasta z pieczonych warzyw (20 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Pasta z pieczonych warzyw: papryka, 
cukinia, sól, pieprz, czosnek, oregano, 
kmin rzymski

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Obiad Zupa grysikowa z kaszą jaglaną (200 ml)

Kluski leniwe z sosem owocowym (150 g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa grysikowa: wywar mięsno-
warzywny, marchew, pietruszka, cebula, 
seler, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, 
liść laurowy, lubczyk, kasza jaglana


Kluski leniwe z sosem owocowym: 
twaróg, jajko, mąka bezglutenowa, owoce

Podwieczorek Pieczywo chrupkie bezglutenowe (20 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) 

Piątek 24.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
jajko (20 g) szczypiorek (15 g) 

Herbata (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kalafiorowa z makaronem 
bezglutenowym (250 ml) 

Kotlecik rybny z mintaja panierowany (80 
g) ziemniaki  (100 g) kiszona kapusta (60 
g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa kalafiorowa: kalafior, marchew, 
koperek, por, pietruszka, seler, śmietanka 
18%, makaron bezglutenowy


Kotleciki rybne z mintaja: mintaj, 
marchew, cebula, pietruszka, jajo, mąka 
bezglutenowa, płatki kukurydziane

Podwieczorek Drożdżówka bezglutenowa z jabłkiem 
(150 g)

Drożdżówka bezglutenowa: skrobia 
ziemniaczana, jagoda (20%), jabłko, 
skrobia kukurydziana, cukier, woda, JAJA, 
margaryna (olej rzepakowy, sól, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), mąka 
ryżowa, cynamon, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, substancja 
spulchniająca: proszek do pieczenia



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Poniedziałek 27.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) pomidor (30 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty z 
ziemniakami (250 ml)

Kopytka z musem truskawkowym (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty: 
wywar mięsno - warzywny, kapusta, 
marchew, pietruszka, por, cebula 
koncentrat pomidorowy, liść laurowy, 
pieprz, sól, ziemniaki


Kopytka z musem z truskawek: 
ziemniaki, mąka ziemniaczana, jajko, 
cukier, truskawki

Podwieczorek Kisiel owocowy (150 ml) wafle ryżowe (20 
g)

Wtorek 28.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20g) papryka (30 g)

Herbata (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw (250 ml) 

Pieczeń wieprzowa (80 g) ryż (60 g) 
surówka z młodej kapusty (60 g) Kompot 
jabłkowy (200 ml)

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pieczeń wieprzowa: mięso mielone 
wieprzowe, bulion, cebula, sól, pieprz, 
śmietana%

Podwieczorek Muffinki bezglutenowe z owocami (150 g) Muffinki bezglutenowe z owocami: 
mąka bezglutenowa, jajko, masło, cukier, 
owoce 



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Środa 29.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki jaglane na mleku (180 ml) pieczywo 
bezglutenowe (40g) masło (3 g) wędlina 
drobiowa (20 g) szczypiorek (15 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina drobiowa: mięso z piersi 
kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw, owoców i pieprzu, 
przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz czerwony z ziemniakami (250 ml)

Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 
(150 g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Barszcz czerwony: wywar mięsny, 
żeberka wędzone,  buraki ćwikłowe, 
czosnek, pieprz, sól, ziele angielskie, liść 
laurowy, ziemniaki


Ryż zapiekany z jabłkami i 
cynamonem: ryż, jabłka, cynamon

Podwieczorek Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym 
(120 g) płatki owsiane (20 g) 

Czwartek 30.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka bezglutenowa (40 g) masło (3 g) 
pasta z soczewicy (20 g) / ser żółty (20 g)

Kakao (200 ml)

Bułka bezglutenowa: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe


Pasta z soczewicy: soczewica, pomidor, 
olej, sól, cukier


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy (250 ml)

Makaron bezglutenowy z kurczakiem w 
sosie śmietanowym (150 g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz


Makaron z kurczakiem w sosie 
śmietanowym: makaron bezglutenowy, 
pierś z kurczaka, śmietanka 18%, 
czosnek, sól



Menu przedszkole, dieta bezglutenowa, czerwiec

Podwieczorek Drożdżówka bezglutenowa z jabłkiem (150 
g)

Drożdżówka bezglutenowa: skrobia 
ziemniaczana, jagoda (20%), jabłko, 
skrobia kukurydziana, cukier, woda, JAJA, 
margaryna (olej rzepakowy, sól, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), mąka 
ryżowa, cynamon, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, substancja 
spulchniająca: proszek do pieczenia 

Piątek 01.07.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo bezglutenowe (40 g) masło (3 g) 
wędlina wieprzowa (20 g) papryka (30 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.


Wędlina wieprzowa: schab, sól, pieprz, 
papryka słodka majeranek, czosnek

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Naleśniki bezglutenowe z serem (150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, seler, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy,  śmietanka 18%, ziemniaki


Naleśniki z serem: mąka bezglutenowa, 
mleko, woda, jajka, olej, twaróg półtłusty, 
jogurt

Podwieczorek Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20 g) ogórek (20 g)

Pieczywo bezglutenowe: skrobia 
bezglutenowa, woda, mąka ryżowa, 
zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki 
(babkowy, ziemniaczany, jabłkowy), olej 
roślinny (rzepakowy), drożdże, sól, cukier 
trzcinowy, inulina, białko grochowe.



Menu przedszkole, dieta wegetariańska, czerwiec

Środa 01.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
pasztet warzywny (20 g)

Kakao (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasztet warzywny: marchewka, kasza 
jaglana, soczewica czerwona, bulion 
warzywny, cebula, czosnek


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Śniadanie II Gofry z owocami (150 g) Gofry z owocami: mąka, mleko, olej, 
jajka, cukier, owoce

Obiad Zupa grysikowa z kaszą manną (250 ml) 

Pierogi z owocami (160 g)

Kompot porzeczkowy (200 ml)


Zupa grysikowa: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; kasza manna


Pierogi z owocami: mąka, woda, 
margaryna, owoce

Podwieczorek Chleb pszenny (20g) masło (3 g) twarożek 
ze szczypiorkiem i rzodkiewką (20g)

Twarożek ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką: twaróg półtłusty, jogurt 
naturalny, szczypiorek, rzodkiewka

Czwartek 02.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) papryka (50 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ryżem (250 ml)

Pulpety warzywne z papryką (80 g) 
ziemniaki (100 g) surówka z marchewki 
(60g)

Kompot Jabłkowy (200 ml)

Zupa ogórkowa z ryżem: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, ryż, 
pietruszka, por, cebula, pieprz, sól, ziele 
angielskie, liść laurowy, śmietanka 18%


Pulpety warzywne z papryką: marchew, 
pietruszka, papryka, mąka, bułka tarta, 
ciecierzyca, sól, pieprz

Podwieczorek Drożdżówka z budyniem (120 g) Drożdżówka z budyniem: mąka 
pszenna, mleko, jaja, drożdże, budyń 
mleczny



Menu przedszkole, dieta wegetariańska, czerwiec

Piątek 03.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Chałka (40 g) masło (3 g) dżem owocowy 
(20 g)

Herbata (200ml)

Chałka: mąka, woda, cukier, margaryna, 
jaja, sól


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pierogi ruskie z cebulką (150 g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pierogi ruskie z cebulką: mąka, jajo, 
ziemniaki, twaróg półtłusty, cebulka, sól, 
pieprz, masło

Podwieczorek Kisiel malinowy (150 ml) pałeczki 
kukurydziane (40 g) 

Kisiel malinowy: sok malinowy, mąka 
ziemniaczana, woda, cukier 

Poniedziałek 06.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) ogórek (30 g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda

 

Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem (250 ml)

Kotlet warzywny z ciecierzycy (80 g) 
ziemniaki (100 g) mizeria (60 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml) 

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron nitki 


Kotlet warzywny z ciecierzycy: 
ciecierzyca, sezam, siemię lniane, cebula, 
czosnek, bułka tarta

Podwieczorek Cynamonka (80 g) Cynamonka: mleko, jajka, mąka pszenna, 
cukier, cynamon, drożdże, sól

Wtorek 07.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40g) masło (3 g) jajko 
(20 g) rzodkiewka (30 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)
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Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Gulasz warzywny z kaszą jęczmienną (150 
g) Kapusta pekińska z ogórkiem i 
pomidorem (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, ziemniaki, 
pietruszka, seler, por, cebula, pieprz, sól, 
ziele angielskie, liść laurowy,  śmietanka 
18%


Gulasz warzywny z kaszą jęczmienną: 
cebula, marchew, papryka, seler, 
pietruszka, czosnek, olej, bulion, 
koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, 
kasza jęczmienna

Podwieczorek Budyń waniliowy (150 ml)

Środa 08.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki owsiane na mleku (180 ml) bułka 
grahamka (40g) masło (3g) ser żółty (20g) 
pomidor (30g)

Herbata (200 ml)

Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa szczawiowa z ryżem (250 ml)

Naleśniki z serem (150g) i musem z 
owoców leśnych (20g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa szczawiowa z ryżem: wywar 
warzywny, szczaw, marchew, ziemniaki, 
pietruszka, seler, passata pomidorowa, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy,  śmietanka 18%, ryż


Naleśniki z serem: mąka pełnoziarnista, 
mleko, woda, jajka, olej, jogurt naturalny, 
twarożek półtłusty z cukrem i ekstraktem 
waniliowym

Podwieczorek Pieczywo pszenne (20 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (15 g)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Czwartek 09.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40g) masło (3g) pasta 
warzywna (20g) 

Kakao (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasta warzywna: marchewka, ziemniak, 
pietruszka seler, papryka, por, cebula


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)
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Obiad Krupnik z kaszą jęczmienną (250 ml)

Kotlet mielony warzywny (80 g) ziemniaki 
(100 g) buraczki tarte (60 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Krupnik z kaszą jęczmienną: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, seler, 
cebula, kasza jaglana, pieprz, sól, por


Kotlet mielony warzywny: marchew, 
pietruszka, seler, ziemniak, bułka tarta, 
sól, pieprz


Buraczki tarte: buraki gotowane, olej, 
cukier

Podwieczorek Galaretka owocowa (100 g) biszkopty (20 
g)

Piątek 10.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) wędlina 
sojowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Herbata (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy z grzankami (250 ml)

Klopsy jaglano-warzywne (80 g) ziemniaki 
(100 g) duszona biała kapustka (60g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz + grzanki


Klopsy jaglano-warzywne: kasza 
jaglana, marchew, pietruszka, cebula, sól, 
pieprz, sos: wywar warzywny, mąka, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy

Podwieczorek Muffinki z borówkami (80 g) Muffinki z borówkami: mąka pszenna, 
mleko, margaryna roślinna, borówki 

Poniedziałek 13.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo graham (40g) masło (3g) 
hummus pomidorowo bazyliowy (20g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo graham: mąka typu graham, 
cukier, sól, drożdże, woda

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa  koperkowa z ryżem (250 ml)

Kotlet sojowy (80 g) ziemniaki (100 g) 

marchewka z groszkiem na ciepło (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa koperkowa z ryżem: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, cebula, 
seler, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, 
liść laurowy, lubczyk, ryż 


Kotlety sojowe: soja, marchew, cebula, 
kasza jaglana, sól, pieprz

Podwieczorek Banan 1 szt., chrupki kukurydziane (20 g)
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Wtorek 14.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) twarożek 
z rzodkiewką i koperkiem (20 g)

Herbata (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Twarożek  z  rzodkiewką  i  koperkiem: 
twaróg półtłusty, rzodkiewka, koperek, 
jogurt naturalny, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa pomidorowa z lanym ciastem (250 
ml)

Pierogi z truskawkami i serkiem (150 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Zupa pomidorowa z lanym ciastem: 
wywar warzywny, pomidory, marchew, 
pietruszka, passata pomidorowa, por, 
cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, liść 
laurowy,  śmietanka 18%, lane ciasto


Pierogi z truskawkami i serkiem: mąka, 
margaryna, truskawki, twarożek

Podwieczorek Jogurt grecki (100 g) płatki kukurydziane 
(20 g)

Środa 15.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Kasza kukurydziana na mleku (180 ml) 
pieczywo pszenne (40g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20g) papryka (30 g) 
Herbata (200 ml)


Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z zielonych warzyw z grzankami 
(250 ml) 

Pulpety warzywne z papryką (80g ) kasza 
kuskus (60g) surówka z marchewki (60g)

Kompot wieloowocowy (250 ml)

Krem z zielonych warzyw: brokuł, 
cukinia, cebula, szpinak, woda lub bulion 
warzywny, ziemniak, czosnek, sól, pieprz, 
grzanki


Pulpety warzywne z papryką: marchew, 
pietruszka, papryka, mąka, bułka tarta, 
ciecierzyca, sól, pieprz

Podwieczorek Bułeczka maślana (150g) Bułeczka maślana: mąka pszenna, 
mleko, drożdże, masło, jajko, sól
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Piątek 17.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
pasta jajeczna ze szczypiorkiem (20 g)

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasta jajeczna: jajko, śmietana, 
szczypiorek, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa dyniowa z kaszą gryczaną (250 ml)

Makaron z serem i sosem truskawkowym 
(150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa dyniowa z kaszą gryczaną: woda, 
dynia, marchew, cebula, masło klarowane, 
liść laurowy, sól, pieprz, papryka, kasza 
gryczana


Makaron z serem i sosem 
truskawkowym: makaron, twaróg 
półtłusty, truskawki, jogurt, cukier

Podwieczorek Rogaliki z marmoladą (150g) Rogaliki z marmoladą: mąka pszenna, 
mleko, jaja, drożdże, marmolada

Poniedziałek 20.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) pomidor (30 g) 

Herbata (200 ml) 

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ziemniakami (250 ml) 

Kluski śląskie z sosem pomidorowym (150 
g) 

Kompot jabłkowy (200 ml)


Zupa ogórkowa z ryżem: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, pietruszka, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, śmietanka 18%, ziemniaki


Kluski śląskie: ziemniaki, skrobia 
ziemniaczana, sól, woda


Sos pomidorowy: cebula, przecier 
pomidorowy, woda, sól, pieprz, mąka, liść 
laurowy, 

Podwieczorek Jogurt owocowy (150 g) - wyrób własny 
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Wtorek 21.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka grahamka (40 g) masło (3 g) wędlina 
sojowa (20 g) rzodkiewka (30 g)

Herbata (200 ml)


Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz biały z ziemniakami (250 ml) 

Pierogi ruskie z cebulką (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)


Barszcz biały z ziemniakami: wywar 
warzywny, zakwas, pietruszka, ziemniaki, 
cebula, natka pietruszki,  sól, pieprz 
czarny, ziele angielskie, liść laurowy


Pierogi ruskie z cebulką: mąka, jajo, 
ziemniaki, twaróg półtłusty, cebulka, sól, 
pieprz, masło

Podwieczorek Budyń czekoladowy (150 g)

Środa 22.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki ryżowe na mleku (180 ml) pieczywo 
mieszane (40g) masło (3 g) wędlina 
sojowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Herbata (200 ml) 

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem (250 ml)

Gołąbki z ryżem i soczewicą z sosem 
pomidorowym (150g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron nitki 


Gołąbki: kapusta włoska, ryż, soczewica, 
cebula, por, marchewka, bulion warzywny, 
sól


Sos pomidorowy: przecier pomidorowy, 
koncentrat, śmietana 18%, majeranek, 
oregano, cukier, sól, pieprz

Podwieczorek Chlebek bananowy (120 g) Chlebek bananowy: mąka pszenna, 
banany, jajka, cynamon, proszek do 
pieczenia
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Czwartek 23.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo graham (40 g) masło (3 g) pasta 
z pieczonych warzyw (20 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo graham: mąka typu graham, 
cukier, sól, drożdże, woda


Pasta z pieczonych warzyw: papryka, 
cukinia, sól, pieprz, czosnek, oregano, 
kmin rzymski

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa grysikowa z kaszą manną (200 ml)

Kluski leniwe z sosem owocowym (150 g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa grysikowa: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; kasza manna


Kluski leniwe z sosem owocowym: 
twaróg, jajko, mąka, owoce

Podwieczorek Pieczywo chrupkie (20 g) wędlina sojowa 
(20 g) 

Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Piątek 24.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) jajko (20 
g) szczypiorek (15 g) 

Herbata (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kalafiorowa z makaronem (250 ml)

Kotlecik z komosy ryżowej (80 g) 
ziemniaki  (100 g) kiszona kapusta (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa kalafiorowa: kalafior, marchew, 
koperek, por, pietruszka, seler, śmietanka 
18%, makaron


Kotleciki z komosy ryżowej: komosa, 
fasola biała, mąka gryczana, oliwa, 
czosnek, pietruszka, siemię lniane

Podwieczorek Drożdżówka z jabłkiem (150 g) Drożdżówka z jabłkiem: mąka pszenna, 
mleko, jabłka, jaja, drożdże 

Poniedziałek 27.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) pomidor (30 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy
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Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty z 
ziemniakami (250 ml)

Kopytka z musem truskawkowym (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty: 
wywar warzywny, kapusta, marchew, 
pietruszka, por, cebula koncentrat 
pomidorowy, liść laurowy, pieprz, sól, 
ziemniaki


Kopytka z musem z truskawek: 
ziemniaki, mąka ziemniaczana, jajko, 
cukier, truskawki

Podwieczorek Kisiel owocowy (150 ml) wafle ryżowe (20 
g)

Wtorek 28.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka grahamka (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20g) papryka (30 g)

Herbata (200 ml)

Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pieczone kotlety z ciecierzycy (80 g) ryż 
(60 g) surówka z młodej kapusty (60 g) 
Kompot jabłkowy (200 ml)

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pieczone kotlety z soczewicy: 
soczewica czerwona, marchewka, 
cukinia, cebula, bułka tarta, sól, pieprz, 
olej

Podwieczorek Muffinka bananowa (150 g) Muffinka bananowa: mąka pszenna, 
mleko, margaryna roślinna, banany

Środa 29.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki jęczmienne na mleku (180 ml) 
pieczywo pszenne (40g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) szczypiorek (15 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz czerwony z ziemniakami (250 ml)

Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 
(150 g)

Kompot śliwkowy (200 ml)

Barszcz czerwony: wywar warzywny, 
buraki ćwikłowe, czosnek, pieprz, sól, 
ziele angielskie, liść laurowy, ziemniaki


Ryż zapiekany z jabłkami i 
cynamonem: ryż, jabłka, cynamon

Podwieczorek Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym 
(120 g) płatki owsiane (20 g) 
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Czwartek 30.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) pasta z 
soczewicy (20 g) / ser żółty (20 g)

Kakao (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Pasta z soczewicy: soczewica, pomidor, 
olej, sól, cukier


Kakao: kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mleko 3,2 %

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy z grzankami (250 ml)

Makaron z soczewicą i szpinakiem (150 g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz + grzanki


Makaron z soczewicą i szpinakiem: 
makaron penne, soczewica, szpinak, 
mąka, cebula

Podwieczorek Ciasto marchewkowe (150 g) Ciasto marchewkowe: jajko, masło, 
cukier, mąka pszenna, proszek do 
pieczenia, cynamon, marchewka

Piątek 01.07.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) papryka (30 g) 

Herbata (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Naleśniki z serem (150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, seler, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy,  śmietanka 18%, ziemniaki


Naleśniki z serem: mąka, mleko, woda, 
jajka, olej, twaróg półtłusty, jogurt

Podwieczorek Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20 g) ogórek (20 g)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 
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Dieta wegetariańska z wykluczeniami (min. jajko, dynia, grzyby, szpinak, śliwki, kiwi)

Środa 01.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
pasztet warzywny (20 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasztet warzywny: marchewka, kasza 
jaglana, soczewica czerwona, bulion 
warzywny, cebula, czosnek

Śniadanie II Gofry bezmleczne, bez jaj z owocami (150 
g) 

Gofry: mąka, proszek do pieczenia, olej, 
cukier, mleko roślinne, owoce

Obiad Zupa grysikowa z kaszą manną (250 ml) 

Pierogi z owocami (160 g)

Kompot porzeczkowy (200 ml)


Zupa grysikowa: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; kasza manna


Pierogi z owocami: mąka, woda, 
margaryna, owoce

Podwieczorek Chleb pszenny (20g) masło (3 g) twarożek 
ze szczypiorkiem i rzodkiewką (20g)

Twarożek ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką: twaróg półtłusty, jogurt 
naturalny, szczypiorek, rzodkiewka

Czwartek 02.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) papryka (50 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ryżem (250 ml)

Pulpety warzywne z papryką (80 g) 
ziemniaki (100 g) surówka z marchewki 
(60g)

Kompot Jabłkowy (200 ml)

Zupa ogórkowa z ryżem: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, ryż, 
pietruszka, por, cebula, pieprz, sól, ziele 
angielskie, liść laurowy, śmietanka 18%


Pulpety warzywne z papryką: marchew, 
pietruszka, papryka, mąka, bułka tarta, 
ciecierzyca, sól, pieprz

Podwieczorek Drożdżówka bezmleczna, bez jaj (150 g) Drożdżówka bezmleczna, bez jaja: 
mąka, margaryna, drożdże, cukier, olej, 
woda

Piątek 03.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) dżem 
owocowy (20 g)

Woda lub herbata rooibos (200ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda
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Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pierogi ruskie z cebulką (150 g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pierogi ruskie z cebulką: mąka, 
ziemniaki, twaróg półtłusty, cebulka, sól, 
pieprz, masło

Podwieczorek Kisiel malinowy (150 ml) pałeczki 
kukurydziane (40 g) 

Kisiel malinowy: sok malinowy, mąka 
ziemniaczana, woda, cukier 

Poniedziałek 06.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) ogórek (30 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml) 

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda

 

Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem (250 ml)

Kotlet warzywny z ciecierzycy (80 g) 
ziemniaki (100 g) mizeria (60 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml) 

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron nitki 


Kotlet warzywny z ciecierzycy: 
ciecierzyca, sezam, siemię lniane, cebula, 
czosnek, bułka tarta

Podwieczorek Słodka bułka bez mleka bez jajek z 
jabłkami i cynamonem (80 g)

Słodka bułka bez mleka, bez jajek z 
jabłkami i cynamonem: mleko roślinne, 
mąka pszenna, olej, cukier, cynamon, 
jabłka, drożdże, sól

Wtorek 07.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40g) masło (3 g) 
twarożek z tofu i rzodkiewką (20 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Twarożek z tofu: tofu, rzodkiewka, 
cebulka, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)
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Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Gulasz warzywny z kaszą jęczmienną (150 
g) Kapusta pekińska z ogórkiem i 
pomidorem (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, ziemniaki, 
pietruszka, seler, por, cebula, pieprz, sól, 
ziele angielskie, liść laurowy,  śmietanka 
18%


Gulasz warzywny z kaszą jęczmienną: 
cebula, marchew, papryka, seler, 
pietruszka, czosnek, olej, bulion, 
koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, 
kasza jęczmienna

Podwieczorek Budyń waniliowy (150 ml)

Środa 08.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki owsiane na mleku (180 ml) bułka 
grahamka (40g) masło (3g) ser żółty (20g) 
pomidor (30g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda


Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa szczawiowa z ryżem (250 ml)

Naleśniki z serem (150g) i musem z 
owoców leśnych (20g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa szczawiowa z ryżem: wywar 
warzywny, szczaw, marchew, ziemniaki, 
pietruszka, seler, passata pomidorowa, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy,  śmietanka 18%, ryż


Naleśniki z serem: mąka pełnoziarnista, 
mleko, woda, olej, jogurt naturalny, 
twarożek półtłusty z cukrem i ekstraktem 
waniliowym

Podwieczorek Pieczywo pszenne (20 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (15 g)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Czwartek 09.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40g) masło (3g) pasta 
warzywna (20g) 

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Pasta warzywna: marchewka, ziemniak, 
pietruszka seler, papryka, por, cebula

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)
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Obiad Krupnik z kaszą jęczmienną (250 ml)

Kotlet mielony warzywny (80 g) ziemniaki 
(100 g) buraczki tarte (60 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Krupnik z kaszą jęczmienną: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, seler, 
cebula, kasza jaglana, pieprz, sól, por


Kotlet mielony warzywny: marchew, 
pietruszka, seler, ziemniak, bułka tarta, 
sól, pieprz


Buraczki tarte: buraki gotowane, olej, 
cukier

Podwieczorek Galaretka owocowa (100 g) biszkopty (20 
g)

Piątek 10.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) wędlina 
sojowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy z grzankami (250 ml)

Klopsy jaglano-warzywne (80 g) ziemniaki 
(100 g) duszona biała kapustka (60g)

Kompot truskawkowy (200 ml) 

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz + grzanki


Klopsy jaglano-warzywne: kasza 
jaglana, marchew, pietruszka, cebula, sól, 
pieprz, sos: wywar warzywny, mąka, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy

Podwieczorek Muffinki z borówkami (80 g) Muffinki z borówkami: mąka pszenna, 
mleko, margaryna roślinna, borówki 

Poniedziałek 13.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo graham (40g) masło (3g) 
hummus pomidorowo bazyliowy (20g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml) 

Pieczywo graham: mąka typu graham, 
cukier, sól, drożdże, woda

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa  koperkowa z ryżem (250 ml)

Kotlet sojowy (80 g) ziemniaki (100 g) 

marchewka z groszkiem na ciepło (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa koperkowa z ryżem: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, cebula, 
seler, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, 
liść laurowy, lubczyk, ryż 


Kotlety sojowe: soja, marchew, cebula, 
kasza jaglana, sól, pieprz

Podwieczorek Banan 1 szt., chrupki kukurydziane (20 g)
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Wtorek 14.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) twarożek 
z rzodkiewką i koperkiem (20 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Twarożek  z  rzodkiewką  i  koperkiem: 
twaróg półtłusty, rzodkiewka, koperek, 
jogurt naturalny, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa pomidorowa z lanym ciastem (250 
ml)

Pierogi z truskawkami i serkiem (150 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Zupa pomidorowa z lanym ciastem: 
wywar mięsno-warzywny, mięso z indyka, 
pomidory, marchew, pietruszka, passata 
pomidorowa, por, cebula, pieprz, sól, ziele 
angielskie, liść laurowy,  śmietanka 18%, 
lane ciasto


Pierogi z truskawkami i serkiem: mąka, 
margaryna, truskawki, twarożek

Podwieczorek Jogurt grecki (100 g) płatki kukurydziane 
(20 g)

Środa 15.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Kasza kukurydziana na mleku (180 ml) 
pieczywo pszenne (40g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20g) papryka (30 g) Woda 
lub herbata rooibos (200 ml)


Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z zielonych warzyw z grzankami 
(250 ml) 

Pulpety warzywne z papryką (80g ) kasza 
kuskus (60g) surówka z marchewki (60g)

Kompot wieloowocowy (250 ml)

Krem z zielonych warzyw: brokuł, 
cukinia, cebula, woda lub bulion 
warzywny, ziemniak, czosnek, sól, pieprz, 
grzanki


Pulpety warzywne z papryką: marchew, 
pietruszka, papryka, mąka, bułka tarta, 
ciecierzyca, sól, pieprz

Podwieczorek Drożdżówka bezmleczna, bez jaj (150g) Drożdżówka bezmleczna, bez jaj: mąka, 
margaryna, drożdże, cukier, olej, woda
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Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
twarożek z tofu i rzodkiewką (20 g) Woda 
lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Twarożek z tofu: tofu, rzodkiewka, 
cebulka, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa marchewkowa z kaszą gryczaną 
(250 ml)

Makaron z serem i sosem truskawkowym 
(150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa marchewkowa z kaszą gryczaną: 
woda, marchew, cebula, masło 
klarowane, liść laurowy, sól, pieprz, 
papryka, kasza gryczana


Makaron z serem i sosem 
truskawkowym: makaron, twaróg 
półtłusty, truskawki, jogurt, cukier

Podwieczorek Drożdżówka bezmleczna, bez jaj (150 g) Drożdżówka bezmleczna, bez jaja: 
mąka, margaryna, drożdże, cukier, olej, 
woda

Poniedziałek 20.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) pomidor (30 g) 

Woda lub herbata rooibos (200 ml) 

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa ogórkowa z ziemniakami (250 ml) 

Kluski śląskie z sosem pomidorowym (150 
g) 

Kompot jabłkowy (200 ml)


Zupa ogórkowa z ryżem: wywar 
warzywny, ogórki, marchew, pietruszka, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy, śmietanka 18%, ziemniaki


Kluski śląskie: ziemniaki, skrobia 
ziemniaczana, sól, woda


Sos pomidorowy: cebula, przecier 
pomidorowy, woda, sól, pieprz, mąka, liść 
laurowy, 

Podwieczorek Jogurt owocowy (150 g) - wyrób własny 
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Wtorek 21.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka grahamka (40 g) masło (3 g) wędlina 
sojowa (20 g) rzodkiewka (30 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)


Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Barszcz biały z ziemniakami (250 ml) 

Pierogi ruskie z cebulką (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)


Barszcz biały z ziemniakami: wywar 
warzywny, zakwas, pietruszka, ziemniaki, 
cebula, natka pietruszki,  sól, pieprz 
czarny, ziele angielskie, liść laurowy


Pierogi ruskie z cebulką: mąka, 
ziemniaki, twaróg półtłusty, cebulka, sól, 
pieprz, masło

Podwieczorek Budyń czekoladowy (150 g)

Środa 22.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki ryżowe na mleku (180 ml) pieczywo 
mieszane (40g) masło (3 g) wędlina 
sojowa (20 g) szczypiorek (15 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml) 

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Rosół z makaronem (250 ml)

Gołąbki z ryżem i soczewicą z sosem 
pomidorowym (150g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Rosół z makaronem: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; makaron nitki 


Gołąbki: kapusta włoska, ryż, soczewica, 
cebula, por, marchewka, bulion warzywny, 
sól


Sos pomidorowy: przecier pomidorowy, 
koncentrat, śmietana 18%, majeranek, 
oregano, cukier, sól, pieprz

Podwieczorek Chlebek bananowy wegan (120 g) Chlebek bananowy wegan: napój 
roślinny, mąka, cukier, banany, proszek do 
pieczenia, olej, sól 



Menu przedszkole, Staś, czerwiec

Czwartek 23.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo graham (40 g) masło (3 g) pasta 
z pieczonych warzyw (20 g) 

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo graham: mąka typu graham, 
cukier, sól, drożdże, woda


Pasta z pieczonych warzyw: papryka, 
cukinia, sól, pieprz, czosnek, oregano, 
kmin rzymski

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa grysikowa z kaszą manną (200 ml)

Kluski leniwe z sosem owocowym (150 g)

Kompot jabłkowy (200 ml)

Zupa grysikowa: wywar warzywny, 
marchew, pietruszka, cebula, seler, sól, 
pieprz czarny, ziele angielskie, liść 
laurowy, lubczyk; kasza manna


Kluski leniwe z sosem owocowym: 
twaróg, jogurt naturalny, mąka, owoce

Podwieczorek Pieczywo chrupkie (20 g) wędlina sojowa 
(20 g) 

Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Piątek 24.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) twarożek 
z tofu i rzodkiewką (20 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Twarożek z tofu: tofu, rzodkiewka, 
cebulka, sól, pieprz

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kalafiorowa z makaronem (250 ml)

Kotlecik z komosy ryżowej (80 g) 
ziemniaki  (100 g) kiszona kapusta (60 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Zupa kalafiorowa: kalafior, marchew, 
koperek, por, pietruszka, seler, śmietanka 
18%, makaron


Kotleciki z komosy ryżowej: komosa, 
fasola biała, mąka gryczana, oliwa, 
czosnek, pietruszka, siemię lniane

Podwieczorek Drożdżówka bezmleczna, bez jaj (150 g) Drożdżówka bezmleczna, bez jaja: 
mąka, margaryna, drożdże, cukier, olej, 
woda

Poniedziałek 27.06.2022r Skład posiłków



Menu przedszkole, Staś, czerwiec

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) pomidor (30 g) 

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty z 
ziemniakami (250 ml)

Kopytka z musem truskawkowym (150 g)

Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty: 
wywar warzywny, kapusta, marchew, 
pietruszka, por, cebula koncentrat 
pomidorowy, liść laurowy, pieprz, sól, 
ziemniaki


Kopytka z musem z truskawek: 
ziemniaki, mąka ziemniaczana, cukier, 
truskawki

Podwieczorek Kisiel owocowy (150 ml) wafle ryżowe (20 
g)

Wtorek 28.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka grahamka (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20g) papryka (30 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Bułka grahamka: mąka pszenna typu 
graham, drożdże, sól, woda

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem z białych warzyw z grzankami (250 
ml) 

Pieczone kotlety z ciecierzycy (80 g) ryż 
(60 g) surówka z młodej kapusty (60 g) 
Kompot jabłkowy (200 ml)

Krem z białych warzyw: cebula, kalafior, 
ziemniak, pietruszka, seler, oliwa, 
śmietana 18%, sól, pieprz


Pieczone kotlety z soczewicy: 
soczewica czerwona, marchewka, 
cukinia, cebula, bułka tarta, sól, pieprz, 
olej

Podwieczorek Muffinka bananowa (150 g) Muffinka bananowa: mąka pszenna, 
mleko, margaryna roślinna, banany

Środa 29.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Płatki jęczmienne na mleku (180 ml) 
pieczywo pszenne (40g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) szczypiorek (15 g) 

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)



Menu przedszkole, Staś, czerwiec

Obiad Barszcz czerwony z ziemniakami (250 ml)

Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 
(150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml)

Barszcz czerwony: wywar warzywny, 
buraki ćwikłowe, czosnek, pieprz, sól, 
ziele angielskie, liść laurowy, ziemniaki


Ryż zapiekany z jabłkami i 
cynamonem: ryż, jabłka, cynamon

Podwieczorek Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym 
(120 g) płatki owsiane (20 g) 

Czwartek 30.06.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Bułka kajzerka (40 g) masło (3 g) pasta z 
soczewicy (20 g) / ser żółty (20 g)

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Bułka kajzerka: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda


Pasta z soczewicy: soczewica, pomidor, 
olej, sól, cukier

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Krem pomidorowy z grzankami (250 ml)

Makaron z soczewicą z sosem 
śmietanowym (150 g) 

Kompot truskawkowy (200 ml)

Krem pomidorowy: passata 
pomidorowa, sok pomidorowy, oliwa z 
oliwek, cebula biała, czosnek, 
marchewka, sól, pieprz + grzanki


Makaron z soczewicą z sosem 
śmietanowym: makaron penne, 
soczewica, mąka, cebula, śmietanka 
18%, cukinia

Podwieczorek Ciasto marchewkowe wegan (150 g) Ciasto marchewkowe wegan: 
marchewka, siemię lniane, mąka, cukier, 
olej, sól, soda, cynamon 

Piątek 01.07.2022r Skład posiłków

Śniadanie I Pieczywo mieszane (40 g) masło (3 g) 
wędlina sojowa (20 g) papryka (30 g) 

Woda lub herbata rooibos (200 ml)

Pieczywo mieszane: mąka pszenna, 
mąka żytnia, drożdże, sól, woda


Wędlina sojowa: woda, białko sojowe 
12,5%, olej roślinny, białko pszenne 
(gluten), skrobia kukurydziana, karagen, 
aromaty i ekstrakty przypraw, oliwki
zielone, sól, błonnik cytrusowy, przyprawy

Śniadanie II Talerzyk owocowo- warzywny (120g)

Obiad Zupa jarzynowa z ziemniakami (250 ml)

Naleśniki z serem (150 g)

Kompot wiśniowy (200 ml) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami: wywar 
warzywny, marchew, pietruszka, seler, 
por, cebula, pieprz, sól, ziele angielskie, 
liść laurowy,  śmietanka 18%, ziemniaki


Naleśniki z serem: mąka, mleko, woda, 
olej, twaróg półtłusty, jogurt

Podwieczorek Pieczywo pszenne (40 g) masło (3 g) ser 
żółty (20 g) ogórek (20 g)

Pieczywo pszenne: mąka pszenna 500, 
cukier, sól, margaryna, drożdże, woda 


