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Poniedziałek Wtorek rodaŚ Czwartek Pi teką
Szynka 
Miód
Pieczywo mieszane z 
masłem 
Talerz warzyw
(ogórek, papryka)
Herbata owocowa 
Alergeny; mleko, gluten

Zupa mleczne abecadło 
(mleko, makaron literki z pszenicy 
durum)

Ser
Chleb pszenno-żytni z 
masłem
Talerz warzyw 
(marchewka, kalarepka)
Herbata owocowa
Alergeny; gluten, mleko

Twarożek ze szpinakiem
i pestkami słonecznika 
(twaróg, szpinak, jogurt naturalny, 
pestki słonecznika, sól, pieprz)

Dżem
Pieczywo mieszane z 
masłem
Talerz warzyw  
(ogórek, pomidor, marchewka)
Napar z mięty
Alergeny: gluten, mleko

Pasta z pieczonych 
warzyw 
(marchew, papryka, batat, cebula, 
pietruszka, bakłażan, cukinia, oliwa z 
oliwek)

Serek śmietankowy
Pieczywo mieszane z 
masłem 
Talerz warzyw 
(ogórek, kiełki, papryka)
Herbata z cytryną
Alergeny: gluten, mlek

Połówka jajka 
gotowanego
Ser żółty
Chleb graham i 
pszenno- żytni z 
masłem
Talerz warzyw
(ogórek, sałata, ogórek 
kiszony)
Herbata owocowa 
Alergeny: gluten, mleko, jajko

Owoc Owoc Owoc Owoc Owoc
Pomidorowa z ryżem
(woda, pomidory, marchew, cebula, por,
seler, pietruszka korzeń, zioła, 
przyprawy, oliwa z oliwek)
Alergeny: seler

Krupnik
(woda, mięso drobiowe, ziemniaki, 
marchew, kasza jęczmienna cebula, 
por, seler, natka pietruszki, sól, 
pieprz, zioła)
Alergeny: gluten, seler

Kremowa grochowa 
(woda, groch, ziemniaki, marchew, 
cebula, por, seler, pietruszka korzeń, 
zioła, przyprawy, oliwa z oliwek)
Alergeny: seler

Ogórkowa 
(woda, mięso drobiowe, ogórki 
kiszone, ziemniaki, marchew, cebula, 
por, seler, pietruszka, natka 
pietruszki, sól, pieprz , listek laurowy, 
ziele angielskie)
Alergeny: seler 

Barszcz biały 
(woda, ziemniaki, marchewka, 
pietruszka, por, seler, śmietanka, 
zakwas, majeranek, przyprawy, oliwa 
z oliwek)
Alergeny: seler, gluten

Leniwe z twarogiem 
(twaróg, mąka, jajko, cukier )

Jogurt z owocami do 
polania 
Alergeny: mleko, gluten

Delikatne chilli con carne
(mięso mielone, fasola biała, 
czerwona, czarna, papryka, marchew, 
pomidory, kukurydza, cebula, por, 
zioła i przyprawy)

Ryż paraboliczny
Alergeny: brak

Pulpety w sosie własnym 
(szynka/łopatka, cebula, ryż, 
przyprawy)

Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
Alergeny: brak

Zapiekanka 
makaronowa z kiełbasą,
sosem pomidorowym pod
serową pierzynką (makaron 
z pszenicy durum, kiełbasa 
podwawelska, pomidory, ser, serek 
śmietankowy , sól, pieprz)
Alergeny: gorczyca, mleko, gluten

Paluszki rybne
Ziemniaki
Surówka z kapusty 
(kapusta, marchewka, olej, cukier, 
pietruszka)
Alergeny: ryba, gluten

Pasta z soczewicy z 
suszonymi pomidorami
(soczewica, suszone pomidory, cebula, 
czosnek,olej rzepakowy, sól, pieprz, kapary)

Wafle ryżowe
Alergeny: brak

Ciasteczka zbożowo- 
kokosowe 
(mąka wiórki kokosowe, płatki 
owsiane,słonecznik, tłuszcz roślinny, 
proszek do pieczenia)
Alergeny: gluten, mleko

Budyń na mleku
Alergeny: mleko

Koktajl brzoskwiniowo- 
jabłkowy z nasionami 
Chia 
(jogurt naturalny, brzoskwinie, mus 
jabłkowy, mleko, nasiona chia)
Alergeny: mleko

Babka jogurtowa
(mąka, jogurt, cukier, proszek do 
pieczenia)
Alergeny: gluten, mleko

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