
Zestaw IV     

Dzień  Danie występ.alergeny 
wartość 

energetyczna 
(kJ/kcal) 

białko (g) 
węglowodany 

(g) 
tłuszcze 

(g) 

Poniedziałek 

rosół z makaronem z mąki 
semolinowej 

gluten, seler ,jajo 
477/114 6,06 16,76 2,48 

gulasz wp. zmięsa szynki  w 
sosie pieczeniowym, kasza 
jęczmienna 

 gluten  
912/218 16,6 29 3,6 

sałatka szwedzka z koperkiem 
i oliwą 

brak 184/44 0,3 5,3 2,6 

Wtorek 

żurek 
seler,mleko,gluten 

912/218 11 10 16 

kotlet mielony, ziemniaki mleko, jajo, gluten 1235/295 11,1 30,5 15 

surówka z białej kapusty z 
zielonym ogórkiem 
,kukurydzą i koperkiem brak 163/39 0,8 3,8 2,6 

Środa 

grochówka 
gluten   , seler 

602/144 6,8 16 5,6 

jajko  sosie koperkowym 
,ziemniaki 

mleko, gluten, jajko 
887/212 10,8 21,5 9,3 

sałatka buraka 
brak 83/20 1,1 4,1 0,1 

Czwartek 

zupa jarzynowa z groszkiem i 
marchewką 

gluten , seler , mleko 
376/90 4 11,8 3 

makaron spaghetti, sos 
boloński 

gluten, jajo,mleko 
984/235 10,2 37,2 4,6 

 ogórek kiszony brak 
46/11 0,3 1,1 0,2 

Piątek 

zupa owocowa z makaronem gluten  , mleko 
381/91 2,1 19 0,7 

pyry z gzikiem 
ryba, mleko , gluten 896/214 9,64 28,76 6,88 

        

 

 



 

Zestaw I     

Dzień  Danie występ.alergeny 
wartość 

energetyczna 
(kJ/kcal) 

białko (g) 
węglowodany 

(g) 
tłuszcze 

(g) 

Poniedziałek 

zupa z fasolki szparagowej seler, mleko, gluten 
778/186 12,8 17,5 6,8 

pierogi z serem polewane masełkiem 
z bułka tartą 

gluten, jaja, mleko ,  
640/153 7,5 15,9 6,6 

kwasna śmietana z cukrem mleko 
594/142 1,5 11,2 10,2 

Wtorek 

biały barszczyk z makaronem 
gluten, mleko , seler 

355/85 4,1 10,5 6,7 

pieczeń rzymska ,kasza jęczmienna 
,sos pieczeniowy 

gluten , jaja ,mleko 1163/278 12,3 37,7 8,6 

buraczki   217/52 1 8 2 

Środa 

zupa ogórkowa 
seler , gluten ,mleko 

343/82 2,6 9,8 3,6 

kotlecik drobiowy (z kurczaka) , 
ziemniaki (panierka wielozbożowa) 

gluten,mleko, jajo 

1050/251 14,2 28,1 9,6 

surówka pekińska z pomidorem z 
sosem jogurtowym 

mleko 133/32 1,1 2,4 1,9 

Czwartek 

zupa koperkowa z ryżem seler , mleko , gluten 
293/70 1,7 13,2 2,3 

klopsiki w sosie pomidorowym  z 
makaronem  

gluten, mleko , jajo 
895/214 8,2 33,8 5 

sałatka z ogórka z pomidorem 
brak 238/57 0,5 2,4 5 

Piątek 

krem z białych warzyw z grzankami gluten , mleko , seler 
544/130 5,4 20,1 1,6 

filet rybny panierowany,ziemniaki 
, mleko ,gluten , jajko 921/220 11,9 32,5 5,1 

surówka z kiszonej kapusty   138/31 0,6 4,8 0,9 

 



 

Zestaw II     

Dzień  Danie występ.alergeny 
wartość 

energetyczna 
(kJ/kcal) 

białko (g) 
węglowodany 

(g) 
tłuszcze 

(g) 

Poniedziałek 

zupa pomidorowa z ryżem seler, gluten, mleko 
318/76 2,8 7,8 3,6 

piers kurczaka duszona w sosie z 
brokułami 

mleko , gluten 
477/114 18,3 9,3 2,1 

ziemniaki  
mleko  473/113 2,63 23 1,75 

Wtorek 

rosół z makaronem z mąki 
semolinowej 

jaja, gluten , seler 
477/114 6,06 16,76 2,48 

kotlet schabowy , ziemniaki mleko,gluten,jajo,seler 
795/190 19,5 23,3 16,1 

surówka wiejska brak 
268/64 2,3 7,3 4,1 

Środa 

krupnik z zieleniną seler, gluten 
325/78 3,08 13,98 0,92 

kurczak gotowany w sosie 
potrawkowym , ryż  

gluten, jajo, seler 
962/230 13,1 30,8 6,2 

gotowana marchewka  z 
masełkiem 

gluten , mleko  251/60 0,7 5,4 4,1 

Czwartek 

zupa pieczarkowa z makaronem 
gluten,  mleko,jajo 

318/76 7,5 5,94 2,2 

gołabek ameryański w sosie 
pomidorowym, ziemniaki 

gluten, jajo, mleko 
875/209 9,2 34,6 4,3 

 jabłko brak 301/72 0,4 16,5 0,2 

Piątek 

zupa kalafiorowa mleko 
527/126 11 9 5 

pierogi leniwe  z sosem 
truskawkowym 

gluten ,mleko,jajo 
875/209 11,5 2,7 34,8 

        

 

  



 

Zestaw III     

Dzień  Danie występ.alergeny 
wartość 

energetyczna 
(kJ/kcal) 

białko (g) 
węglowodany 

(g) 
tłuszcze 

(g) 

Poniedziałek 

kapusniak ze słodkiej kapusty gluten,mleko , seler 
288/69 5,6 11,4 0,4 

sztuka miesa ze schabu w sosie 
,pomidorowo paprykowym , 
ziemniaki 

gluten , mleko, seler 
967/231 18,7 23,9 7 

surówka z kapusty pekińskiej z 
pomidorem i zielonym ogórkiem brak 134/32 0,8 1,8 2,6 

Wtorek 

barszcz czerwony z makaronem gluten , jajko, seler 
544/130 5,06 17,07 6,24 

kurczak grillowany  w sosie 
szpinakowym  , ryż 

gluten, mleko 
908/217 19,7 29,2 4,5 

gotowane marchewki mini z 
masłem mleko,  251/60 0,7 5,4 4,1 

Środa 

zupa ogórkowa gluten, seler , mleko 
343/82 2,6 9,8 3,6 

pierogi ruskie polane masełkiem z 
cebulką 

gluten, jajo,mleko 
594/142 3,9 17,8 6 

surówka z białej kapusty 
brak 234/56 0,6 5,5 3,7 

Czwartek 

szczawiowa z jajkiem 
jajko,mleko,gluten  

783/187 7 19 9 

bitki ze schabu duszone, ziemniaki 
mleko, gluten , seler 

1050/251 14,3 25,1 10,8 

surówka colesław 
brak 

276/66 1 7 4,7 

Piątek 

zupa brokulowo-kalafiorawa seler, mleko, gluten 
335/80 8 8 4 

rybka filet panierowany smażony , 
ziemniaki 

jajko,mleko,gluten 
921/220 11,9 32,5 5,1 

surówka  z kiszonej kapusty  
brak 138/33 0,6 4,8 0,9 

 


