
Alergeny występujące w posiłkach: 
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty 
pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Łubin, 13. 
Mięczaki 
* Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy,produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 
alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.  

 Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 
pieprz, pieprz ziołowy,sól,cukier,ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, zioła prowansalskie, 

papryka słodka, mieszanka przypraw,cukier waniliowy. 
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PONIEDZIAŁEK 
 
 

 

ŚNIADANIE  

PODWIECZOREK  

OBIAD Zupa 
 - Zupa  Ogórkowa  (woda, kurczak,  por, ogórek kiszony,  marchewka, pietruszka, seler,  śmietana, 
przyprawy- alergeny:  6. Soja i produkty pochodne  9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne ) 
II Danie 
 -  Spaghetti bolonese (makaron, mięso wieprzowe, cebula, marchewka, pomidory, zioła,  olej,  

przyprawy- alergeny: 1. Zboża zawierające gluten , 3. Jaja i produkty pochodne, 6. Soja i produkty pochodne) 
- Kompot 200 g (woda, jabłka, truskawki, cukier – alergeny: X) 

 
WTOREK 

 
  
 

ŚNIADANIE  

PODWIECZOREK  

OBIAD Zupa 
- Zupa Jarzynowa (woda, kurczak,  por, marchewka, pietruszka, seler,  śmietana, przyprawy- alergeny:  

6. Soja i produkty pochodne  9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne ) 
II Danie 
- Kotlet pożarski z kaszą jęczmienną i surówką   ( mięso drobiowe, kasza jęczmienna,warzywa, 

mąka, jaja, bułka tarta, śmietana, olej, przyprawy -alergeny: 1. Zboża zawierające gluten 3. Jaja i 

produkty pochodne  7. Mleko i produkty pochodne) 
- Kompot 200g (woda, jabłka,maliny, cukier – alergeny: X) 

ŚRODA 
 
 
 

ŚNIADANIE  

PODWIECZOREK  

OBIAD Zupa 
- Zupka grochówka z kiełbaską (woda, kurczak, groch, kiełbaska, marchewka, pietruszka, seler,  por,  

przyprawy- alergeny: 3. Jaja i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne  9. Seler i produkty pochodne 10. 
Gorczyca i produkty pochodne ) 
II Danie 
- Risotto z warzywami i mięskiem  ( ryż, mięso drobiowe/wieprzowe, marchewka, pietruszka, por, 

cukinia, papryka, mąka, śmietana  -alergeny: 1. Zboża zawierające gluten  7. Mleko i produkty pochodne) 
- Kompot 200g (woda, jabłka,maliny, cukier – alergeny: X) 

CZWARTEK ŚNIADANIE  

PODWIECZOREK  

OBIAD Zupa 
 --Zupka Marchewkowa z ziołami (woda, kurczak, por, marchewka, pietruszka, seler, koper przyprawy 

– alergeny: 6.Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne , 9. Seler i produkty pochodne) 
II Danie 
-  Kotlet schabowy z ziemniakami i  surówka  (mięso wieprzowe, ziemniaki, wazrywa, czosnek, 

cebula , jaja, mąka,śmietana, olej,  przyprawy- alergeny: 1. Zboża zawierające gluten , 3. Jaja i produkty 

pochodne, 6. Soja i produkty pochodne , 7. Mleko i produkty pochodne, 9. Seler i produkty pochodne,10. Gorczyca i 
produkty pochodne) 
- Kompot 200 g (woda, jabłka, truskawki, cukier – alergeny: X) 

PIĄTEK ŚNIADANIE  

PODWIECZOREK  

OBIAD Zupa 
-Zupka  Krupnik (woda, kurczak, por, kalafior, kasza jęczmienna, marchewka, pietruszka, seler, koper 

przyprawy – alergeny: 6.Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne , 9. Seler i produkty pochodne) 
II Danie 
- Złota rybka z ziemniakami i kiszonym ogórkiem( mięso ryby, ziemniaki, ogórek kiszony, 

jaja, maka, bułka tarta, olej, cebula,  przyprawy  – alergeny: 1. Zboża zawierające gluten, 3. Jaja i produkty 

pochodne 4. Ryby i produkty pochodne  ,7. Mleko i produkty pochodne 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i 
produkty pochodne)  
- Kompot 200g (woda, jabłka, maliny, truskawki, cukier – alergeny: X) 



Alergeny występujące w posiłkach: 
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty 
pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Łubin, 13. 
Mięczaki 
* Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy,produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 
alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.  

 Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 
pieprz, pieprz ziołowy,sól,cukier,ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, zioła prowansalskie, 

papryka słodka, mieszanka przypraw,cukier waniliowy. 


