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Poniedziałek Wtorek rodaŚ Czwartek Pi teką
Ser
Dżem
Chleb pszenno-żytni z 
masłem 
Talerz warzyw 
(ogórek,marchewka, 
papryka)
Herbata owocowa 
Alergeny:gluten,mleko 

Płatki kukurydziane na 
mleku 
Szynka 
Chleb pszenno-żytni z 
masłem
Talerz warzyw 
(kalarepka,marchewka)
Herbat owocowa
Alergeny: mleko, gluten

Twarożek ze 
szczypiorkiem
Kiełbasa żywiecka 
Chleb pszenno-żytni z 
masłem 
Talerz warzyw 
(ogórek,rzodkiewka, 
pomidor)
Herbata owocowa
Alergeny:mleko,gluten, gorczyca

Paprykarz domowy 
(dorsz,ryż,marchewka, pietruszka, 
cebula,pomidory, przyprawy )

Ser gouda
Chleb graham i pszenno-
żytni z masłem 
Talerz warzyw 
(ogórek,papryka,kiełki)
Napar z melisy
Alergeny:mleko,gluten

Jajecznica 
Chleb pszenno-żytni z 
masłem
Talerz warzyw (ogórek, 
sałata)
Herbata z cytryną 
Alergeny:jajko,gluten

Owoc Owoc Owoc Owoc Owoc

Marchwianka  
(wywar drobiowy, marchew, 
pietruszka,seler,por, cebula, przyprawy)
Alergeny: seler 

Krupnik z kaszą 
jęczmienną
(wywar drobiowy,kasza jęczmienna, 
ziemniaki, marchewka, pietruszka, 
por,seler,koper świeży)
Alergeny: gluten,seler

Orientalny krem z dyni 
(wywar warzywny,dynia, marchew, 
ziemniaki,cebula, seler korzenny, 
pietruszka, por, zioła i przyprawy, 
mleko kokosowe )
Alergeny: seler

Rozgrzewający rosół z 
makaronem, lubczykiem i
imbirem (wywar drobiowy, 
cebula,por, seler, pietruszka korzeń, 
marchewka, lubczyk, imbir,przyprawy, 
makaron nitki z pszenicy durum)
 Alergeny: gluten, seler 

Buraczkowa z 
majerankiem (wywar drobiowy, 
buraki, ziemniaki, marchewka, 
pietruszka, seler, majeranek, 
przyprawy)
Alergeny: seler

Makaron z sosem serowo-
brokułowym z soczewicą 
(makaron z pszenicy durum, serek 
śmietankowy, brokuł, soczewica)
Alergeny: gluten, mleko

Curry warzywne z 
kurczakiem i mleczkiem 
kokosowym 
(mięso drobiowe,mleczko koksowe, 
marchew, papryka,cebula, pietruszka, 
seler)

Ryż paraboliczny
Alergeny:seler

Filet drobiowy w 
chrupiącej panierce 
Ziemniaki
Surówka z czerwone 
kapusty
Alergeny: gluten

Gołąbki „inne” z kapustą 
w środku z sosem 
pomidorowym 
(mięso z szynki/łopatki, kapusta, ryż 
pełnoziarnisty, pomidory, marchew, 
seler, pietruszka, cebula, por, 
przyprawy i zioła)

Kasza pęczak
Ogórek kiszony 
Alergeny: seler, gluten

Pierogi ruskie 
Marchewka 
Alergen: gluten,mleko

Domowa nutella z 
suszonymi śliwkami i 
daktylami z odrobiną  
gorzkiej czekolady
Wafle ryżowe
Alergeny: kakao

Babka cytrynowa z 
jogurtem
Alergeny: mleko, gluten

Shake mleczny z 
owocami
Alergeny: mleko

Ryż na mleku z musem 
owocowym
Alergeny: mleko

Ciastka maślane 
Kompot
Alergeny: mleko, gluten

Opiekę nad menu prowadzi Dietetyczka Aleksandra Spychalska z Poradni Dietetycznej JJL www.jedzeniejakleczenie.pl
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