
MENU 

1. Tydzień. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Pierś z kurczaka 
panierowana z 
ziemniakami i 

surówką 
Alergeny: 1,3 

 Pulpeciki w sosie 
koperkowym z 
kaszą perłową i 
warzywami na 
parze 
Alergeny: 1,3,7 

 Placuszki ryżowe  
z musem 
jabłkowym 
Alergeny: 1,3,7 

 Grillowany 
kurczak z 
ziemniakami i 
surówką 
Alergeny: 1,7 
 
 

 Klopsiki z fileta 
rybnego  z 
ziemniakami i 
surówką 
Alergeny: 1,3,4 

 

2. Tydzień. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Gulasz wieprzowy 
z kaszą pęczak 
oraz szwedzka 
Alergeny: 1,9 

 Kotlet  z piersi 
indyka 
panierowane z 
ziemniakami  oraz 
surówka z białej 
kapusty z 
marchewką 
Alergeny: 1,3 

 Makaron 
spaghetti z sosem 
bolooskim 
Alergeny: 1,9 

 Pulpeciki z salsą 
z pomidorów, 
cukinii i papryki z 
kaszą jaglaną 
oraz warzywami 
na parze 
Alergeny: 1,3, 

 Poznaoski gziczek 
ze szczypiorkiem, 
jajko sadzone oraz 
ziemniaki 
Alergeny: 1,3,7 

 

3. Tydzień. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Nuggetsy  z piersi 
kurczaka z 

ziemniakami i 
surówka z 
marchewki 

Alergeny: 1,3,7 

 Kotlety mielone z  
szynki z 
ziemniakami oraz 
surówka z 
pekioskiej z 
warzywami 
Alergeny: 1,3,7,9 

 Pierogi z 
truskawkami  z 
masełkiem i 
cukrem brązowym 
Alergeny: 1,3,7 

 Szynka pieczona 
z pyzami i 
buraczkami na 
ciepło 
Alergeny: 1,3 

 De volaille z 
masełkiem , 
ziemniaki, surówka 
Alergeny: 1,3,7 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                            4. Tydzień. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Pieczone kotleciki 
z kurczaka z 

ziemniakami oraz 
surówka 

Alergeny: 1,3 

Stroganow  
drobiowy z 
ziemniakami oraz 
ogórek kiszony 
Alergeny: 1,3,7,9 

 Naleśniki z 
dżemem 
truskawkowym i 
cukrem pudrem 
Alergeny: 1,3,7 

 Gulasz 
wieprzowy z 
kaszą jęczmienną 
oraz warzywa na 
parze 
Alergeny: 1,9 

 Paluszki z fileta 
rybnego z 
ziemniakami oraz 
surówka z białej 
kapusty z 
marchewką 
Alergeny: 1,3,4, 

 

 

   

 

 

5.Tydzień. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Udko pieczone  z 
kaszą kus kus z 
marchewką 
gotowaną 
Alergeny: 1,9 

Pierogi ruskie z 
masełkiem 
Alergeny: 1,3, 

De volaille z 
ziemniakami i 
surówką 
Alergeny: 1,3,7 

 Gołąbki w sosie 
pomidorowym z 
ziemniakami 
puree  
Alergeny: 1,3,7,9 

 Spaghetti 
bolognese 
Alergeny: 1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALERGENY: 

1. Zboża zwierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmieo, 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 zawartośd 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


