
27.09-1.10.21

Dieta podstawowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Śniadanie Domowe musli z suszoną 
żurawiną, rodzynkami i 
miodem na mleku

owoc sezonowy 

Wędlina, ser żółty, twarożek 
ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką, talerz warzyw, 
masło, chleb razowy,
owoc sezonowy 

Jajecznica ze szczypiorkiem , 
ser żółty, wędlina, talerz 
warzyw,  masło, chleb 
słonecznikowy
owoc sezonowy

Kasza manna na mleku, mus 
z owoców leśnych z miodem

  
owoc sezonowy 

Pasta twarogowa z makrelą ,
wędlina, masło, chleb 
słonecznikowy, talerz 
warzyw
owoc sezonowy

Alergeny 1,7 1,3,7 1,3,7 1,7 1,7
Obiad Rosół z kaszą manną i natką 

pietruszki  

Zielone pesto z makaronem 
pełnoziarnistym i serem 
mozzarella 

Krupnik z ziemniakami, 
kaszą jęczmienną wiejską  i 
natką pietruszki 

Pieczeń rzymska z jajkiem w 
sosie pieczeniowym, 
pieczone ziemniaki,  
buraczki 

Krem z pomidorów z 
groszkiem ptysiowym  

Lasagne bolognese z mięsem
drobiowym, serem 
mozzarella i świeżą bazylią 
(1 kawałek)

Pieczarkowa z makaronem  

Domowa pizza z sosem 
pomidorowym, serem 
mozzarella, brokułami i 
kukurydzą  

Zupa krem z zielonego 
groszku + grzanki czosnkowe

Ryba po grecku, ziemniaki 
puree, warzyw na parze 

Alergeny 1,7,9 1,3,9 3 7,9 1,7,9 1,4,9
Podwieczorek Kolorowe kanapki, chleb 

razowy, masło, ser żółty, 
wędlina, mozzarella z 
pomidorem i świeża bazylią, 
talerz warzyw  

Warzywa słupki (marchew, 
ogórek zielony, seler 
naciowy, papryka), sos 
ziołowy, pieczywo waza

Ryż z jabłkiem, cynamonem, 
miodem, suszoną żurawiną i 
śmietanką 

Kolorowe kanapki
Chleb słonecznikowy, masło,
ser żółty, wędlina, twarożek,
talerz warzyw 

Domowe ciasto 
czekoladowe z malinami (1 
kawałek) 

Alergeny 1,7 1,7 7 1,7 1,3,7 



Dieta bezglutenowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Śniadanie Domowe musli z suszoną 
żurawiną, rodzynkami i 
miodem na mleku 

owoc sezonowy 

Wędlina, ser żółty, twarożek 
ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką, talerz warzyw, 
masło, chleb bezglutenowy 

owoc sezonowy 

Jajecznica ze szczypiorkiem , 
ser żółty, wędlina, talerz 
warzyw, masło, chleb 
bezglutenowy,

owoc sezonowy 

Kasza jaglana na mleku, mus
z owoców leśnych z miodem

owoc sezonowy 

Pasta twarogowa z makrelą ,
wędlina, masło, chleb 
bezglutenowy, talerz 
warzyw

owoc sezonowy 
Alergeny 7 7 3,7 7 4,7

Obiad Rosół z kaszą jaglaną i natką 
pietruszki  

Zielone pesto z makaronem 
kukurydzianym  i serem 
mozzarella 

 

Krupnik z ziemniakami, 
kaszą gryczaną  i natką 
pietruszki 

Pieczeń rzymska z jajkiem w 
sosie pieczeniowym, 
pieczone ziemniaki, buraczki

Krem z pomidorów z 
grzankami bezglutenowymi  

Zapiekanka z sosem 
bolognese z mięsem 
drobiowym, serem 
mozzarella i świeżą bazylią 

Pieczarkowa z makaronem 
kukurydzianym 

Bezglutenowa pizza z sosem 
pomidorowym, serem 
mozzarella, brokułami i 
kukurydzą  

Zupa krem z zielonego 
groszku + grzanki 
bezglutenowe 

Ryba po grecku, ziemniaki 
puree, warzyw na parze 

Alergeny 9 3,9 7,9 7,9 4,9
Podwieczorek Kolorowe kanapki (120g)

Chleb bezglutenowy , masło,
ser żółty, wędlina, 
mozzarella z pomidorem i 
świeża bazylią, talerz 
warzyw  

Warzywa słupki (marchew, 
ogórek zielony, seler 
naciowy, papryka) + sos 
ziołowy + kukurydziane 
pieczywo waza

Ryż z jabłkiem, cynamonem, 
miodem, suszoną żurawiną i 
śmietanką 18% (140g) 

Kolorowe kanapki (120g) 
Chleb bezglutenowy, masło, 
ser żółty, wędlina, twarożek,
talerz warzyw 

Muffinka czekoladowa z 
malinami (1 kawałek) 

Alergeny 7 7 7 7 3,7 



 

Dieta wegetariańska Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Śniadanie Domowe musli z suszoną 
żurawiną, rodzynkami i 
miodem na mleku 

owoc sezonowy

Ser żółty, twarożek ze 
szczypiorkiem i rzodkiewką, 
talerz warzyw,  masło, chleb 
razowy  
owoc sezonowy 

Jajecznica ze szczypiorkiem  ,
ser żółty, talerz warzyw, 
masło, chleb słonecznikowy 

 owoc sezonowy  

Kasza manna na mleku, mus 
z owoców leśnych z miodem

owoc sezonowy 

Pasta twarogowa z makrelą, 
masło, chleb słonecznikowy, 
talerz warzyw, 

owoc sezonowy 
Alergeny 1,7 1,3,7 1,3,7 1,7 1,7

Obiad Wywar warzywny z kaszą 
manną i natką pietruszki  

Zielone pesto z makaronem 
pełnoziarnistym i serem 
mozzarella
 

Krupnik z ziemniakami, 
kaszą jęczmienną wiejską  i 
natką pietruszki 

Pieczeń wegetariańska z 
jajkiem, pieczone ziemniaki, 
buraczki 

Krem z pomidorów z 
groszkiem ptysiowym  

Lasagne z warzywami w 
sosie pomidorowym, serem 
mozzarella i świeżą bazylią 

Pieczarkowa z makaronem  

Domowa pizza z sosem 
pomidorowym, serem 
mozzarella, brokułami i 
kukurydzą  

Zupa krem z zielonego 
groszku + grzanki czosnkowe

Tofu po grecku, ziemniaki 
puree, warzyw na parze 

Alergeny 1,7,9 1,3,9 3,7,9 1,7,9 1,9
Podwieczorek Kolorowe kanapki,

Chleb razowy, masło, ser 
żółty, mozzarella z 
pomidorem i świeża bazylią, 
talerz warzyw  

Warzywa słupki (marchew, 
ogórek zielony, seler 
naciowy, papryka) + sos 
ziołowy + pieczywo waza

Ryż z jabłkiem, cynamonem, 
miodem, suszoną żurawiną i 
śmietanką 

Kolorowe kanapki,
Chleb słonecznikowy, masło,
ser żółty, twarożek, talerz 
warzyw 

Domowe ciasto 
czekoladowe z malinami 

Alergeny 1,7 1,7 7 1,7 1,3,7 



Menu Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Morning snack homemade muesli with 

dried cranberries, raisins 
and honey + milk

fruit

ham, cheese, cottage cheese
with chives and radish, 
vegetables, butter, 
wholemeal bread,

fruit 

scrambled eggs with chives, 
cheese, ham, vegetables, 
butter, bread with sunflower
seeds

fruit

semolina with milk, forest 
fruit  mouce with honey

fruit

cottage cheese paste, ham, 
butter, sunflower bread, 
vegetables 

fruit
Allergens 1,7 1,3,7 1,3,7 1,7 1,7

Dinner broth with semolina and 
parsley  

green pesto with whole 
grain pasta and mozzarella 
cheese 

vegetable soup with  barley, 
potatoes, rural barley groats
and parsley 

roast meat with egg in 
sauce, baked potatoes, 
beetroot salad

tomato cream soup with 
puff peas  

lasagna bolognese with 
meat, mozzarella cheese 
and fresh basil 

mushroom soup with pasta  

homemade pizza with 
tomato sauce, mozzarella 
cheese, broccoli and corn  

green peas cream soup + 
garlic croutons  

fish with tomato sauce with 
vegetables, potatoes, 
steamed vegetables

Allergens 1,7,9 1,3,9 3 7,9 1,7,9 1,4,9
Snack colorful sandwiches, 

wholemeal bread, butter, 
cheese, ham, mozzarella 
with tomato and fresh basil, 
vegetables  

vegetables (carrots, 
cucumber, celery, peppers), 
herbal sauce, waza bread

rice with apple, cinnamon, 
honey, dried cranberries and
cream 

colorful sandwiches
bread, butter, cheese, ham, 
cottage cheese,  vegetables 

homemade chocolate cake 
with raspberries 

Allergens 1,7 1,7 7 1,7 1,3,7 


