
MENU NR 4 

Poniedziałek: 

Śniadanie: jajko gotowane z majonezem i szczypiorkiem, szynka z piersi kurczaka, ogórek 

zielony, pomidor, kanapki z pieczywa mieszanego z masłem, herbata owocowa 

Alergeny: 1,3,7 

Obiad:      zupa z botwinki z warzywami 

                 Pieczone kotleciki z kurczaka z ziemniakami i koperkiem oraz sałata masłowa z 

rzodkiewką, szczypiorkiem w śmietanie 

Alergeny: 1,3,7,9 

Podwieczorek:   jogurt owocowy 

Alergeny: 7 

Wtorek:  

Śniadanie:  kanapki z szynką z piersi kurczaka, pasta z białego sera z pomidorem, 

szczypiorkiem i ogórkiem, oraz rzodkiewka do chrupania i pomidor, herbata owocowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad:         zupa kalafiorowa z warzywami i koperkiem 

                     Stroganow z piersi kurczaka z kluseczkami półfrancuskimi oraz ogórek małosolny 

Alergeny: 1,3,7,9 

Podwieczorek: chrupki kukurydziane i owoce 

Alergeny: 

Środa: 

Śniadanie:  kanapki z serem żółtym i  kiełbaską krakowską  oraz z  ogórkiem zielonym i 

papryka czerwona do chrupania, herbata owocowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad:           zupa kapuśniak 

                      Naleśniki z dżemem i cukrem pudrem 

Alergeny: 1,3,7,9 

 Podwieczorek:  owoc 



Alergeny: 

Czwartek: 

Śniadanie: kanapki z pasztetem, pomidorem oraz serkiem almette, rzodkiewka do chrupania, 

herbata owocowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad:       zupa z soczewicy 

                  Gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną oraz warzywa gotowane 

Alergeny: 1,7,9 

podwieczorek:  słodki ryż z cynamonem 

Alergeny:  7 

piątek: 

śniadanie:  kanapki z szynką, pomidorem oraz z pastą z tuńczyka , kalarepa do chrupania, 

herbata owocowa 

Alergeny: 1,7 

obiad:        zupa szczawiowa z jajkiem 

                    paluszki z fileta rybnego  z ziemniakami i koperkiem oraz surówka z białej kapusty 

z marchewką i jabłkiem 

Alergeny: 1,3,4,7,9 

podwieczorek: placek kruchy z owocem  

Alergeny: 1,3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALERGENY: 

1. Zboża zwierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub inne odmiany 

hybrydowe, a także produkty pochodne. 

2. Skorupiaki i produkty pochodne. 

3. Jaja i produkty pochodne. 

4. Ryby i produkty pochodne. 

5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) i produkty pochodne. 

6. Soja i produkty pochodne. 

7. Mleko i produkty pochodne. 

8. Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, 

orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland, a 

także produkty pochodne. 

9. Seler i produkty pochodne. 

10. Gorczyca i produkty pochodne. 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne. 

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na 

całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w 

postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.  

13. Łubin i produkty pochodne. 

14. Mięczaki i produkty pochodne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


