
data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

płatki kukurydziane na 
mleku 

220g 
zupa barszcz czerwony z 

jajkiem zabielany 
zupa barszcz czerwony z 

jajkiem 
zupa barszcz czerwony z 

jajkiem zabielany 
250g 250g

tosty z szynką, 
serkiem 

100g 

pieczywo mieszane 30g 
kluski leniwe z masełkiem i 

bułeczka 
kopytka z sosem 

kopytka bezglutenowe z 
masełkiem 

375g 250g i warzywami

masło 5g marchew z jabłkiem marchew z jabłkiem marchew z jabłkiem 150g 100g herbata owocowa 200ml. 

PONIEDZIAŁEK 
sałata / pomidor 30g 

surówka z kapusty pekińskiej 
z brzoskwinią 

surówka z kapusty 
pekińskiej z brzoskwinią 

surówka z kapusty 
pekińskiej z brzoskwinią 

szynka wiejska 20g kompot/ woda z cytryna kompot/ woda z cytryna kompot/ woda z cytryna 250ml. 250ml. 
2018-10-01 alergeny 1,3,6,7,9,10,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13

owsianka z owocami 220g zupa dyniowa z makaronem 
zupa dyniowa z makaronem 

bez jogurtu 
zupa dyniowa z makaronem 

bezglutenowym 
250g 250g

budyń waniliowy z 
owocami 

150ml. 

pieczywo mieszane 30g 
klopsiki z mięsa 

wieprzowego  
klopsiki z mięsa 

wieprzowego
klopsiki z bułką 
bezglutenową

120g 100g ciastka zbożowe 30g 

pasta jajeczna z jogurtem/ 
szynka z kurczaka  

40g sosem koperkowym 
sosem koperkowym bez 

jogurtu 
sosem koperkowym 

papryka 20g kasza jęczmienna kasza jęczmienna kasza gryczana 150g 100g 
brokuły/ surówka z kapusty 

czerwonej 
brokuły/ surówka z kapusty 

czerwonej 
brokuły/ surówka z kapusty 

czerwonej 
150g 100g 

WTOREK kompot/ woda z miętą kompot/ woda z miętą kompot/ woda z miętą 250ml. 250ml. 
02.10.2018 alergeny 1,3,6,7,9,10,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13

kakao 200ml. zupa jarzynowa 
zupa jarzynowa bez 

śmietany 
zupa jarzynowa 250g 250g sernik jogurtowy 

pieczywo mieszane 30g stripsy z kurczaka stripsy z kurczaka 
stripsy z kurczaka  z bułką 

kukurydzianą 
90g 70g na biszkopcie 100g 

masło 5g 
z sosem jogurtowo 

czosnkowym 
z sosem pomidorowym 

z sosem jogurtowo 
czosnkowym 

60g 30g sok 100% 200ml. 

ryż ryż ryż 150g 100g 

sałata/ ogórek 30g 
surówka z buraczków - burak 
jabłko, jogurt /sałata lodowa 

z sosem winegret 

surówka z buraczków - 
burak jabłko /sałata lodowa 

z sosem winegret 

surówka z buraczków - 
burak jabłko, jogurt /sałata 

lodowa z sosem winegret 
150g 100g

polędwica sopocka 20g kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa 250ml 250ml

03.10.2018 alergeny 1,3,6,7,9,10,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13
kawa zbożowa na mleku 200ml delikatna zupa grochowa delikatna zupa grochowa delikatna zupa grochowa 250g 250g

pieczywo mieszane 30g
bitka schabowa w sosie 

własnym
bitka schabowa w sosie 

własnym
bitka schabowa w sosie 

własnym
90g 70g racuszki karotki 100g

masło 5g kluski śląskie kluski śląskie kluski śląskie 150g 100g herbata owocowa 200ml. 
surówka po żydowsku/ 

bukiet warzyw 
surówka po żydowsku/ 

bukiet warzyw 
surówka po żydowsku/ 

bukiet warzyw 
150g 100g

sałatka z kurczaka/ 
wędlina

50g
kompot/ woda 
pomarańczowa

kompot/ woda 
pomarańczowa

kompot/ woda 
pomarańczowa

250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,9,10,11, alergeny 1,6,7,9,10,13,12, alergeny 1,3,6,7,

podwieczorek

ŚRODA

CZWARTEK 
04.10.2018

  Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: strumykowa@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31

              15 lat doświadczenia w cateringu 

śniadanie



zacierki na mleku 220g zupa pomidorowa z ryżem zupa pomidorowa z ryżem zupa pomidorowa z ryżem 250g 250g chałka z serkiem 100g

pieczywo mieszane 30g
filet z dorsza panierowany / 

ratatuille warzywne
filet z dorsza panierowany 

filet z dorsza panierowany 
bułka bezglutenową  

90g 70g 
i brzoskwinią

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g
ser biały/ dżem 
niskosłodzony 

30g 
surówka z kapusty kiszonej/ 

kalafior 
surówka z kapusty 
kiszonej/ kalafior 

surówka z kapusty kiszonej/ 
kalafior 

150g 100g herbata owocowa 200ml. 

herbata 200ml kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa 250ml 250ml

05.10.2018 alergeny 1,3,6,7,9,10,11, alergeny 1,6,7,9,10,13,12,4 alergeny 1,3,6,7,

PIĄTEK



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

kakao naturalne na mleku 200ml zupa brokułowa 
zupa brokułowa  bez 

zabielania 
zupa brokułowa 250g 250g zdrowe hot dogi 100g

pieczywo mieszane 30g naleśniki z serem naleśniki z kurczakiem 
naleśniki z serem z mąki 

bezglutenowej 
375g 250g ( bułka ziarnista 

masło 5g i polewą jogurtową i polewą jogurtową parówka (70% mięsa
sałata                                                     

rzodkiewka
3g                                

20g
surówka z marchewki/ 

sałatka owocowa 
surówka z marchewki/ 

sałatka owocowa 
surówka z marchewki/ sałatka 

owocowa 
150g 100g sałatka warzywna

schab pieczony własnej 
produkcji 

30g
kompot/ woda z cytryną i 

miętą 
kompot/ woda z cytryną i 

miętą 
kompot/ woda z cytryną i 

miętą 
250ml. 250ml. herbata miętowa 200ml. 

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

pszenica preparowana z 
miodem na mleku

220g rosół z makaronem rosół z makaronem 
rosół z makaronem 

bezglutenowy 
250g 250g

ciasto drożdżowe z 
owocami 

100g

pieczywo mieszane 30g kotlet schabowy tradycyjny kotlet schabowy tradycyjny 
kotlet schabowy tradycyjny 
bułka tarta bezglutenowa

90g 70g  

masło, sałata 8g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g kisiel   150ml. 
szynka drobiowa ( 70% mięsa)                 

pomidor
  20g                                   
20g

kapusta zasmażana / surówka 
z ogórka 

kapusta zasmażana / 
surówka z ogórka 

kapusta zasmażana / surówka 
z ogórka 

150g 100g

herbata owocowa 200ml kompot/ herbata malinowa kompot/ herbata malinowa kompot/ herbata malinowa 250ml. 250ml.

alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

kawa inka na mleku 200ml. krupnik tradycyjny krupnik tradycyjny krupnik kaszą jaglaną 250g 250g racuchy dyniowe z 

pieczywo pełnoziarniste 30g placki ziemniaczane placki ziemniaczane 
placki ziemniaczane z mąką 

bezglutenową  
225g 150g

lukrem 
pomarańczowym 

100g 

masło 5g gulasz wieprzowy gulasz wieprzowy gulasz wieprzowy 
90g+60g 

sos
70g+30g 

Sos
(z mąki pełnoziarnistej) 

sałatka makaronowa z 
warzywami, kurczakiem i 

jogurtem
100g 

marchew mini /  sałatka z 
zielonych warzyw z 

pomidorami ( sałata, rukola, 
roszponka, papryka, 

pomidory) 

marchew mini /  sałatka z 
zielonych warzyw z 

pomidorami ( sałata, rukola, 
roszponka, papryka, 

pomidory) 

marchew mini /  sałatka z 
zielonych warzyw z 

pomidorami ( sałata, rukola, 
roszponka, papryka, 

pomidory) 

150g 100g herbata z miodem 150g

kompot / herbata malinowa kompot / herbata malinowa kompot / herbata malinowa 250ml. 250ml.

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

makaron na mleku 220g zupa pieczarkowa z łazankami 
zupa pieczarkowa z 

łazankami bez śmietany 
zupa pieczarkowa z 

makaronem bezglutenowym
250g 250g trufle owsiane 80g 

pieczywo mieszane 30g 
filet z indyka w sosie słodko-

kwaśnym z warzywami
filet z indyka w sosie słodko-

kwaśnym z warzywami
filet z indyka w sosie słodko-

kwaśnym z warzywami
90g 70g  mleko smakowe 200ml.

masło 5g ryż ryż ryż 150g 100g

jajko na twardo z sosem 
jogurtowym ze szczypiorkiem 

40g 
kolorowe kalafiory / sałatka z 

cykorii i kapusty 
kolorowe kalafiory / sałatka 

z cykorii 
kolorowe kalafiory / sałatka z 

cykorii 
150g 100g 

herbata 200ml kompot/woda z miętą kompot/woda z miętą kompot/woda z miętą 250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 
śniadanie podwieczorek

PONIEDZIAŁEK 
08.10.2018

WTOREK 
09.10.2018

ŚRODA 
10.10.2018

CZWARTEK 
11.10.2018



płatki jaglane na mleku z barszcz ukraiński 
barszcz ukraiński bez 

jogurtu 
barszcz ukraiński 250g 250g

owocami 220g 
kotlet rybny/ makaron ze 

świeżymi pomidorami i pesto 
bazyliowym

kotlet rybny kotlet rybny 120g 100g 
kanapki z wędliną i 

warzywami
100g 

pieczywo mieszane 20g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

masło 5g 
surówka colesław/ fasolka 

szparagowa 
surówka colesław/ fasolka 

szparagowa 
surówka colesław/ fasolka 

szparagowa 
150g 100g herbata miętowa 200ml. 

ser żółty/ szynka drobiowa 40g kompot / herbata owocowa kompot / herbata owocowa kompot / herbata owocowa 250ml. 250ml. 

12.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13,4, alergeny 1,3,6,7,11, 

PIĄTEK 



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

płatki ryżowe na mleku 220g ogórkowa ogórkowa  bez śmietany ogórkowa 250g 250g zdrowa kanapka z 

pieczywo mieszane 30g pierogi z serem pierogi z mięsem 
pierogi z serem 
bezglutenowe 

375g 250g
kurczakiem i 
warzywami

100g

masło                                                  
sałata

5g                       
3g

polewą jogurtowo- malinową  polewą malinową  
polewą jogurtowo- 

malinową  
100g 75g herbata miętowa

polędwica drobiowa (70% 
mięsa)

20g
surówka z kapusty pekińskiej z 

ananasem i brzoskwinią 
surówka z kapusty pekińskiej 

z ananasem i brzoskwinią 

surówka z kapusty 
pekińskiej z ananasem i 

brzoskwinią 
100g 75g

herbata z sokiem 200ml
kompot / herbata z cytryna i 

miętą 
kompot / herbata z cytryna i 

miętą 
kompot / herbata z cytryna i 

miętą 
250ml 250ml

15.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

mus li na mleku 200ml zupa z dodatkiem ciecierzycy zupa z dodatkiem ciecierzycy 
zupa z dodatkiem 

ciecierzycy 
250g 250g

ciasto z owocami         
i kruszonką

100g

pieczywo mieszane 30g filet z kurczaka panierowany filet z kurczaka panierowany filet z kurczaka 
panierowany 

90g 70g herbata 200ml
.

masło 5g ryż ryż ryż 150g 100g
surówka jarzynowa z nutą 

selera naciowego /  marchew z 
groszkiem 

surówka jarzynowa z nutą 
selera naciowego /  marchew z 

groszkiem 

surówka jarzynowa z nutą 
selera naciowego /  

marchew z groszkiem 

150g 100g

sałatka jarzynowa/ wędlina ( 
70% mięsa)

100g
kompot/ herbata zimowa z 

imbirem 
kompot/ herbata zimowa z 

imbirem 
kompot/ herbata zimowa z 

imbirem 
250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

kawa na mleku 200ml zupa z zielonych warzyw zupa z zielonych warzyw  bez 
jogurtu 

zupa z zielonych warzyw 250g 250g babka z kaszy manny 

pieczywo mieszane 30g makaron spaghetti makaron spaghetti makaron bezglutenowy 180g 130g z sosem 
masło 5g z sosem bolognese z sosem bolognese z sosem bolognese 200g 160g truskawkowym 100g

sałata 3g

mix kolorowych kapust i sałat 
posypane kiełkami 

rzodkiewki/ fasolka 
szparagowa

mix kolorowych kapust i sałat 
posypane kiełkami 

rzodkiewki/ fasolka 
szparagowa

mix kolorowych kapust i 
sałat posypane kiełkami 

rzodkiewki/ fasolka 
szparagowa

100g 75g herbata miętowa 
200ml

.

pasztet własnej produkcji 20g kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa 250ml 250ml

pomidor 20g
17.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 912,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

płatki jęczmienne na mleku 220g zupa koperkowa zupa koperkowa bez śmietany zupa koperkowa 250g 250g rożki z jabłkiem 80g 

pieczywo mieszane                      
masło

30g                         
5g

bitka wieprzowa bitka wieprzowa bitka wieprzowa 
90g+60g 

sos
70g+ 

30g sos

sałata 3g kasza gryczana kasza gryczana kasza gryczana 150g 100g jogurt owocowy 150ml
. 

serek twarogowy z 
rzodkiewką 

60g
surówka słodko kwaśna z 

białej kapusty/   buraczki na 
ciepło 

surówka słodko kwaśna z 
białej kapusty/   buraczki na 

ciepło 

surówka słodko kwaśna z 
białej kapusty/   buraczki na 

ciepło 
150g 100g

ogórek 20g kompot/woda pomarańczowa kompot/woda pomarańczowa 
kompot/woda 
pomarańczowa 

250ml 250ml

herbata owocowa 200ml

18.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK 
16.10.2018

ŚRODA

  Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

CZWARTEK

              15 lat doświadczenia w cateringu 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 
śniadanie podwieczorek
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http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan


kakao naturalne na mleku 200ml zupa ryżanka zupa ryżanka bez śmietany zupa ryżanka 250g 250g
mini zapiekanki           
z serem i szynką

2szt

pieczywo 30g
ryba smażona ( mintaj) z 
sosem greckim / placki z 

cukini

ryba smażona ( mintaj) z 
sosem greckim 

ryba smażona panierowana 
bułką bezglutenową  ( 

mintaj) z sosem greckim 

90g+ 
60g sos

70g+ 
30g sos

herbata z miodem
200ml

.

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g

sałata 3g
surówka colesław z jogurtem/ 

brokuły 
surówka colesław z jogurtem/ 

brokuły 
surówka colesław z 
jogurtem/ brokuły 

150g 100g

wędlina/ dżem 
niskosłodzony 

20g kompot / herbata malinowa kompot / herbata malinowa kompot / herbata malinowa 250ml 250ml

papryka 20g

19.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13,4, alergeny 1,3,6,7,11, 

PIĄTEK



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

kakao na mleku 200ml kapuśniak po indyjsku kapuśniak po indyjsku kapuśniak po indyjsku 250g 250g strucla jabłkowa 100g
pieczywo 30g makaron makaron makaron bezglutenowy 200g 150g

masło 5g z serem z kurczakiem z serem 80g 60g herbata z sokiem 200ml.
sałata 3g i polewą owocową i polewą owocową 150g 100g 

wędlina wieprzowa 20g
surówka marchewkowo- 

pomarańczowo - 
rodzynkowa 

surówka marchewkowo- 
pomarańczowo - 

rodzynkowa 

surówka marchewkowo- 
pomarańczowo - 

rodzynkowa 
150g 100g alergeny 1,3,6,7,11, 

ogórek 20g kompot/ woda z cytryną kompot/ woda z cytryną kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

kasza jaglana na mleku 220g zupa zacierkowa zupa zacierkowa 
zupa zacierkowa 

kukurydziane
250g 250g

pomidor 20g kuleczki wieprzowe z sosem kuleczki drobiowe z sosem kuleczki drobiowe z sosem 120g 100g tosty z szynką i serem 100g

kasza jęczmienna kasza jęczmienna kasza gryczana 150g 100g herbata owocowa 200ml.

omlet z warzywami i 
wędliną 

100g 

surówka wielowarzywna ( 
kapusta biała, papryka, 
ogórek, pomidor… ) / 

kalafior 

surówka wielowarzywna ( 
kapusta biała, papryka, 
ogórek, pomidor… ) / 

kalafior 

surówka wielowarzywna ( 
kapusta biała, papryka, 
ogórek, pomidor… ) / 

kalafior 

150g 100g pomidor 20g 

herbata 200ml
kompot/ herbata z 

goździkami 
kompot/ herbata z 

goździkami 
kompot/ herbata z 

goździkami 
250ml. 250ml. alergeny 1,3,6,7,11, 

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

kawa inka na mleku 200ml zupa krem kukurydziany zupa krem kukurydziany zupa krem kukurydziany 250g 250g

pieczywo mieszane 30g
filet z kurczaka w panierce  z 

dipem czosnkowym 
filet z kurczaka w panierce 

z dipem czosnkowym 

filet z kurczaka w panierce 
bezglutenowej z dipem 

czosnkowym 
90g 70g mufiny z marchwią 80g 

sałatka makaronowa z ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g budyń 150ml. 

wędliną i warzywami 100g
modra kapusta zasmażana / 

surówka po żydowsku 
modra kapusta zasmażana 

/ surówka po żydowsku 
modra kapusta zasmażana 

/ surówka po żydowsku 
150g 100g

alergeny 1,3,6,7,11, kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa kompot/ herbata owocowa 250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 
płatki kukurydziane na 

mleku
220g zupa selerowa zupa selerowa bez jogurtu zupa selerowa 250g 250g krem czekoladowy 150ml. 

kiełbasa szynkowa ( 70% 
mięsa)

30g
gulasz drobiowy z 

warzywami 
gulasz drobiowy z 

warzywami 
gulasz drobiowy z 

warzywami 
120g 100g podawany na ciepło

sałata 3g makaron makaron makaron bezglutenowy 150g 100g

masło 5g
surówka z pekińskiej z 

jarmużem/ brokuły  
surówka z pekińskiej z 

jarmużem/ brokuły  
surówka z pekińskiej z 

jarmużem/ brokuły  
150g 100g biszkopt 50g 

papryka 20g
kompot/ woda 
pomarańczowa

kompot/ woda 
pomarańczowa

kompot/ woda 
pomarańczowa

250ml 250ml

alergeny 1,3,6,7,11, alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

ryż na mleku 220g zupa kalafiorowa 
zupa kalafiorowa  bez 

śmietany 
zupa kalafiorowa 250g 250g

PONIEDZIAŁEK 
22.10.2018

WTOREK 
23.10.2018

ŚRODA 
24.10.2018

CZWARTEK 
25.10.2018

PIĄTEK
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http://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasteczka/chocolate_chip_cookies/przepis.html
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/surowka-z-kapusty-pekinskiej-jarmuzu-i-gruszki-z-orzechami-pekan


pieczywo mieszane 30g
ryba ( mintaj) pieczona z 

warzywami pod 
beszamelem/kotlet jajeczny

ryba ( mintaj) pieczona z 
warzywami 

ryba ( mintaj) pieczona z 
warzywami pod 

beszamelem 
kukurydzianym 

90g+ 60 
g sos 

70g+ 
30g sos 

ryż zapiekany z 
jabłkiem i polewą 

waniliową 
100g

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g herbata 150g

sałata 3g
surówka z kiszonej kapusty/ 

fasolka szparagowa 

surówka z kiszonej 
kapusty/ fasolka 

szparagowa bez masła

surówka z kiszonej 
kapusty/ fasolka 

szparagowa 

150g 100g 

serek wiejski na słodko z 
brzoskwiniami 

60g kompot/ woda z cytryną kompot/ woda z cytryną kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml

herbata owocowa 200ml alergeny 1,3,6,7,11, 

26.10.2018
alergeny 1,3,6,7,11, 

alergeny 1,3,6,7,11, 
9,12,13,4,

PIĄTEK



data obiad bezmleczne bezgluten duży mały

płatki kukurydziane na 
mleku

220ml zupa szczawiowa z jajkiem zupa z cukinią  bez zabielania zupa szczawiowa z jajkiem 250g 250g
kanapka z wędliną i 

warzywami 

pieczywo mieszane 30g pierogi z mięsem pierogi z mięsem 
pierogi z mięsem 

bezglutenowe 
300g 195g owocami 100g

masło 5g i okras z okrasą z okrasą herbata miętowa 150g

sałata 3g
surówka z czerwonej 

kapusty/ brokuły 
surówka z czerwonej kapusty/ 

brokuły 
surówka z czerwonej 

kapusty/ brokuły 
150g 100g

szynka pieczona własnej 
produkcji

20g
kompot/ herbata z 

goździkami 
kompot/ herbata z goździkami 

kompot/ herbata z 
goździkami 

250ml 250ml

pomidor 20g

29.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 

płatki owsiane na mleku 220g zupa serowa z grzankami zupa serowa z grzankami zupa serowa z grzankami 250g 250g
rożek z ciasta 

francuskiego z owocami 
80g 

Bagietka 30g 
kurczak pieczony ze 

szpinakiem 
kurczak pieczony ze 

szpinakiem bez z sera 
kurczak pieczony ze 

szpinakiem 
90g 70g 

masło 5g ryż ryż ryż 100g 

sałata / pomidory 30g 
mix sałat z sosem 

winegret/marchew po 
parysku 

mix sałat z sosem 
winegret/marchew po 

parysku 

mix sałat z sosem 
winegret/marchew po 

parysku 
150g 100g alergeny 1,3,6,7,11, 

szynka, 30g 
kompot/ woda 
pomarańczowa 

kompot/ woda pomarańczowa 
kompot/ woda 
pomarańczowa 

250ml 250ml

herbata owocowa 200ml. alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

30.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 Kuchnia Francuska 

płatki owsiane na mleku z 
owocami 

220g zupa fasolowa zupa fasolowa zupa fasolowa 250g 250g ciasto jogurtowe 100g 

pieczywo mieszane 30g kotlet mielony tradycyjny kotlet mielony tradycyjny 
kotlet mielony tradycyjny 

z bułką bezglutenową
120g + sos 

60g 
100g herbata z malinami 200ml. 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g

szynka wieprzowa ( 70% 
mięsa) 

buraczki zasmażane/ 
surówka z kapusty pekińskiej 

buraczki zasmażane bez 
masełka/ surówka z kapusty 

pekińskiej 

buraczki zasmażane/ 
surówka z kapusty 

pekińskiej 
150g 100g

ogórek zielony 20g kompot/ herbata miętowa kompot/ herbata miętowa kompot/ herbata miętowa 250ml 250ml alergeny 1,3,6,7,11, 

31.10.2018 alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13 alergeny 1,3,6,7,11, 9,12,13

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA
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