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Poniedziałek
Rogal maślany z masełkiem z Olesna 

lub dżemikiem domowym. Zupa 
mleczna, herbatka owocowa

Owoce: gruszki, jabłka, banan, 
lemoniada cytrynowa z miodem, 

herbatka owocowa
Delikatna zupka brokułowa z ryżem 300 ml

Kotleciki warzwno jaglane, ziemniaki, 
surówka z marchewki z jabłkiem 

100 g                   
100 g                      
50 g

Świeży chlebek razowy od Konfisza z 
masłem z Olesna, serek żółty eko, 

szyneczka drobiowa, sałata, ogórek 
zielony, papryka, herbatka owocowa

Alergeny 1, 7 8 1

Wtorek

Świeży chlebek razowy, masło z 
Olesna, szyneczka drobiowa, sałata, 
papryka, jajeczko WW, rzodkiewka, 
ogórek zielony, herbatka owocowa, 

kawa zbożowa na mleku.

Owoce: banan, śliwkii, kaki,  lemoniada 
cytrynowa z miodem

Barszczyk czerwony z fasolką 300 ml
Gołąbki bez zawijania z mięsem 

wołowym polane sosem 
pomidorowym, ziemniaki

150 g                   
50 g                     

TM: Smoothie malinowo - bananowe z 
kefirem z Olesna, biszkopt

Alergeny 1, 3, 7 8 1, 3 1, 3, 7, 9

Środa

 Świeży chlebek razowy od Konfisza, 
masełko z Olesna, serek żółty, zielona 
cebulka, pasta jajeczna (jajeczko WW, 
szczypiorek) , pomidorek malinowy, 

ogórek kiszony, sałata, herbatka 
owocowa, kakao.

Owoce: ananas, jabłka, gruszki,   
herbatka zielona, herbata owocowa

Delikatny kapuśniaczek  z 
ziemniaczkami

300 ml
Dorsz w cieście kukurydzianym , 

ziemniaki, surówka z białej 
kapusty 

80 g                    
100 g                      
50 g

TM: Smoothie  starcie w kosmosie 
(mango, banan, mleko, wiórki 

kokosowe)

Alergeny 1, 3, 6, 7 8 4 7

Czwartek

Alergeny

Piątek

Pyszny chlebek wieloziarnisty z 
masełkiem, pasta z makreli  (TM: 
cebulka, jajeczko WW, makrela, 

pietruszka, ogórek kiszony ),  ser żółty, 
rzodkiewka,  pomidorek, papryka, 
zielona cebulka, herbatka zielona i 

owocowa

Owoce:  mix owoców, herbatka 
ziołowa, herbata owocowa

Zupka pomidorowa z makaronem 300 ml
Naleśniki  z serem i dżemikiem 

domowym
200 g        

budyń jaglany (TM: płatki jaglane, 
mleko, mleczko kokosowe, rodzynki)

Alergeny 1, 3, 4, 7 1, 8 1, 3, 7 7

PIERWSZE ŚNIADANIE DRUGIE ŚNIADANIE PODWIECZOREKZUPKA DRUGIE DANIE

1, Zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki, 3. Jaja, 4. Ryby, 5. Orzeszki ziemne, 6. Soja, 7. Mleko, 8. Seler, 9. Orzechy, 10. Gorczyca, 11. Nasiona sezamu, 12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. Łubin, 14. Mięczaki


