
 Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 26.10.2020 Chleb pszenno-żytni, chleb 
słonecznikowy z masłem (gluten, 
laktoza), szynka krucha, serek 
biały z czosnkiem (nabiał), 
pomidor,  herbata z miodem i 
cytryną 
 Drugie śniadanie:   
szklanka mleka (nabiał), woda z 
cytryną 

Zalewajka z kiełbasą i   
ziemniakami (na wywarze 
warzywnym) (seler 
,laktoza)   
bliny drożdżowe z 
jabłkami i polewą z serka 
mascarpone i jogurtu 
greckiego (gluten, 
laktoza, jajka ), kompot      

Soczek owocowy, bułka 
słodka z masłem 
(gluten, laktoza), 
winogrona 

Wtorek 27.10.2020 Weka pszenna z masłem, jajko,  
(gluten, jajka), papryka świeża, 
płatki ryżowe z mlekiem (mleko), 
herbata owocowa 
 Drugie śniadanie:  
jabłko, woda z cytryną 

Ryżowa z pietruszką 
zieloną (na wywarze 
mięsno  
warzywnym)(seler), 
ziemniaki z koprem, kotlet 
mielony wieprzowo-
wołowy (gluten, jajko), 
buraczki zasmażane 
(laktoza), kompot 

Serek jagodowy (wyrób 
własny)(laktoza), 
biszkopt 

Środa  28.10.2020 Kajzerka z masłem (gluten, 
laktoza), ser żółty (nabiał), 
pomidor, herbata owocowa, 
kakao (mleko) 
Drugie śniadanie:   
śliwki, woda z cytryną 

Ziemniaczana z 
majerankiem (na wywarze 
warzywnym), (seler, 
laktoza) łazanki z 
mięsem i kapustą 
(gluten), kompot 
 

 Koktajl malinowy 
(wyrób własny) 
(laktoza), ciasteczka 
śniadaniowe 

Czwartek 29.10.2020 Chałka z  masłem  (laktoza, 
gluten), dżem brzoskwiniowy, 
mleko z płatkami kukurydzianymi  
(mleko, gluten), herbata 
owocowa z miodem 
 Drugie śniadanie:   gruszka, 
woda z cytryną 

Dyniowa z groszkiem 
ptysiowym i pietruszką 
zieloną (na wywarze 
warzywnym) ( seler, 
laktoza), kurczak 
pieczony w ziołach( 
gluten),   ziemniaki z 
koprem, mizeria ( 
laktoza), kompot 

Galaretka truskawkowa, 
melon, herbatniki 

Piątek 30.10.2020 Bułka pszenna z masłem (gluten, 
laktoza), pomidor, pasta z makreli 
wędzonej z serkiem białym (ryba, 
laktoza), kawa anatol (mleko), 
herbata owocowa               
Drugie śniadanie:   
 mandarynka, woda z cytryną 
 

 

Barszcz czerwony z 
ziemniakami i koprem (na 
wywarze mięsno 
warzywnym)(seler, 
laktoza) 
Naleśniki z serem białym i 
musem malinowym 
(nabiał, jaja, gluten), 
kompot 
  

Chleb tygrysi z masłem 
(gluten, laktoza), schab 
z wieprza, rzodkiewka, 
herbata z miodem i 
cytryną 

 
 
 
 
 
Poniedziałek 02.11.2020 

 
 
 
 
Chleb pszenno-żytni, chleb 
graham z   masłem  (laktoza, 

 
 
 
 
Kapuśniak z kiełbasą, 
ziemniakami i koprem na 

 
 
 
 
 
Mus owocowy, wafitki 



gluten), serek biały z oregano 
(laktoza), szynka bracka, ogórek 
świeży, herbata z miodem i 
cytryną      
 Drugie śniadanie: 
Szklanka mleka (nabiał), woda z 
cytryną 

wywarze  warzywnym) 
(seler), kluski na parze z 
koktajlem truskawkowym 
(jaja, laktoza, gluten), 
kompot 

ryżowe 

Wtorek 03.11.2020 Weka pszenna z masłem (gluten, 
laktoza), ser biały, miód, płatki 
żytnie z mlekiem (mleko), 
herbata owocowa z miodem 
 Drugie śniadanie: 
jabłko, woda z cytryną 

Ogórkowa z ziemniakami 
i koprem (na wywarze 
mięsno 
warzywnym)(laktoza, 
seler), gulasz wieprzowy 
(gluten) , kasza bulgur, 
surówka z kapusty 
czerwonej(laktoza), 
kompot 
 

Batonik kakaowy, sok 

jabłkowy, banan 

Środa 04.11.2020 Chleb pszenno-żytni, chleb 
wieloziarnistyi z masłem (gluten, 
laktoza), pasta z szynki ze 
szczypiorkiem, ogórek świeży, 
kawa inka  (mleko), herbata 
owocowa z miodem              
Drugie śniadanie:     
 gruszka, woda z cytryną 

Pomidorowa  z ryżem i 
bazylią, (na wywarze 
warzywnym) (seler, 
laktoza),  pierogi ruskie z 
cebulką (gluten, nabiał, 
jaja), kompot 

Bułka pszenna z 
masłem, szynka 
juranda, (gluten, 
laktoza, soja), papryka 
świeża,  herbata 
rumiankowa z cytryną 

 Czwartek 05.11.2020 Weka pszenna z masłem (gluten, 
nabiał), pasztet pieczony, 
rzodkiewka,  owsiane  z mlekiem i 
żurawiną(mleko, gluten), herbata 
owocowa z miodem   
Drugie Śniadanie: 
pomarańcza, woda z cytryną 

Z zielonego groszku  z 
grzankami i pietruszką 
zieloną (na wywarze 
warzywnym) (gluten, 
seler, laktoza), pałka z 
kurczaka pieczona, 
ziemniaki z koprem, 
marchewka z chrzanem 
(laktoza), kompot 

Babka piaskowa 
(gluten, jaja), herbata 
rumiankowa z miodem, 
winogrona 

Piątek 06.11.2020 Bułka grahamka z masłem 
(gluten, laktoza), kiełbasa 
krakowska, jajko w sosie 
jogurtowym ze szczypiorkiem 
(laktoza), kawa inka (mleko, 
gluten), herbata owocowa 
Drugie śniadanie: 
Jabłka suszone, woda z cytryną 
 

Koperkowa z zacierką (na 
wywarze  mięsno 
warzywnym) (seler, 
laktoza) 
Miruna panierowana 
(jajka, gluten, ryba), 
ziemniaki, surówka z 
kapusty kiszonej, kompot 

Kisiel owocowy (wyrób 
własny), banan, pałka 
kukurydziana 

Dopuszcza się zmiany jadłospisu w danym dniu!  
 

Oznaczone tłustym drukiem składniki stanowią substancje powodujące alergie lub reakcje   
nietolerancji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. 

 


