
 Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki                                               Jadłospis – Lipiec 2022 
83-050 Kolbudy   

Ul. Wybickiego 33                                                  Śniadania, obiady, podwieczorki 

Tel. 784 175 111          

Gramatury Przedszkole/ Żłobek: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml/130ml, jajecznica 50g/30g, twarożek 70g/40g, parówka 50g/30g, herbata 200 m/150mll; kakao 120ml/100ml obiad: zupa 250ml/200ml, II danie: mięso 70g/50g, dodatek skrobiowy 150g/100g, surówka 70g/50g, kompot 

200m/150mll; podwieczorek: owoc 100-150g/80-120g, legumina/budyń/kaszka 150g/100g, jogurt naturalny 130g/80g, mus 20g/15g, ciasto 70g/40g, bułeczka 40g/20g. 
Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Szczegółowe składy produktów udostępniamy na życzenie. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka. 

DATA ŚNIADANIE I i II OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

01.07 
Piątek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i powidłami 
śliwkowymi [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM,  

ORZECHY], kanapka z chleba oliwskiego  z masłem i białym ser-
kiem, pomidor, szczypior  [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, 

JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa 

II: Płatki kukurydziane na mleku [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, 

ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SOJĘ, SEZAM] 

Zupa brokułowa z ryżem i śmietaną 
(oliwa z oliwek, marchew, seler, pietruszka, por, 
brokuły, ryż, śmietana kwaśna, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, 
GORCZYCĘ, SEZAM] 

Filet z ryby po parysku (ryba, przyprawy, cytryna, mąka 

pszenna, jaja), ziemniaki puree z masłem i koprem, 
surówka z kiszonego ogórka (kiszony ogórek, papryka, 

kukurydza, olej rzepakowy, zioła, przyprawy), kompot wieloo-
wocowy (jabłka, gruszki, porzeczki, truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera RYBY, JAJA, GLUTEN, MLEKO, może zawierać SELER, 
SOJĘ, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Placek drożdżowy ze śliwkami 
[zawiera GLUTEN, MLEKO, JAJA może zawierać 
SEZAM, SOJĘ, ORZECHY]  

II: Gruszka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki                                               Jadłospis – Lipiec 2022 
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Ul. Wybickiego 33                                                  Śniadania, obiady, podwieczorki 

Tel. 784 175 111          

Gramatury Przedszkole/ Żłobek: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml/130ml, jajecznica 50g/30g, twarożek 70g/40g, parówka 50g/30g, herbata 200 m/150mll; kakao 120ml/100ml obiad: zupa 250ml/200ml, II danie: mięso 70g/50g, dodatek skrobiowy 150g/100g, surówka 70g/50g, kompot 

200m/150mll; podwieczorek: owoc 100-150g/80-120g, legumina/budyń/kaszka 150g/100g, jogurt naturalny 130g/80g, mus 20g/15g, ciasto 70g/40g, bułeczka 40g/20g. 
Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Szczegółowe składy produktów udostępniamy na życzenie. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka. 

DATA ŚNIADANIE I i II OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

04.07 
Poniedziałek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i żółtym serem, pomidor, 
szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], kanapka 
z chleba oliwskiego z masłem i pasztetem, ogórek, rzodkiewka [zawiera GLU-

TEN, MLEKO, SOJĘ, SELER może zawierać JAJA, SEZAM, ORZECHY, GORCZYCĘ], herbata owo-
cowa  

II: Parówka z szynki [zawiera MLEKO, SELER, SOJĘ może zawierać JAJA, GORCZYCĘ, SEZAM 

, ORZESZKI ZIEMNE], ketchup 

Zupa brukselkowa z jogurtem natu-
ralnym (cebula duszona na maśle,  marchew, 

seler, pietruszka, por, brukselka, jogurt naturalny, 
ziemniaki, zioła, przyprawy) 

 [zawiera MLEKO, SELER może zawierać GLU-
TEN, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Spaghetti bolońskie z serem mozzarella (makaron 

100% durum, mięso wieprzowe, koncentrat pomidorowy, marchew, 
seler, pietruszka, por, cebula, zioła, przyprawy, ser mozzarella), 
woda z cytryną i miętą   

[zawiera GLUTEN, SELER, MLEKO może zawierać JAJA, SOJĘ, 
ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Budyń czekoladowy z 
musem wiśniowym [zawiera 

MLEKO, może zawierać GLUTEN, 
GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, SE-
ZAM, ORZECHY]  

II: Czereśnie / truskawki 

05.07 
Wtorek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i wędliną drobiową, ogórek 
kiszony, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY, 

ORZESZKI ZIEMNE, GORCZYCĘ], kanapka z chleba oliwskiego z masłem i białym 
serkiem, pomidor, szczypior  [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, 

ORZECHY], herbata owocowa  

II: Płatki kukurydziane na mleku [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, ORZESZKI 

ZIEMNE, ORZECHY, SOJĘ, SEZAM] 

Zupa pomidorowa z makaronem i 
jogurtem naturalnym (mięso z kurczaka, 

marchew, seler, pietruszka, por, pomidory, 
makaron, jogurt naturalny, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER, GLUTEN może zawierać 
ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, 
GORCZYCĘ, SEZAM] 

Ryż paraboliczny z prażonymi jabłkami i 
śmietaną, kompot wieloowocowy (jabłka, gruszki, 

porzeczki, truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera MLEKO, DWUTLENEK SIARKI, może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, ŁUBIN]   

I: Koktajl truskawkowy na 
jogurcie naturalnym [za-

wiera MLEKO, może zawierać GLU-
TEN, GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, 
SEZAM, ORZECHY]  

II: Śliwka 

06.07 
Środa 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i żółtym serem, ogórek, 
rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], ka-
napka z chleba oliwskiego z masłem i pastą z makreli wędzonej [zawiera GLU-

TEN, MLEKO, RYBY, JAJA, GORCZYCĘ może zawierać SOJĘ, SEZAM i ORZECHY], kawa zbożowa 
z mlekiem [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, SOJĘ] 

II: Twarożek ze śmietaną i szczypiorkiem [zawiera MLEKO, może zawierać GLUTEN] 

Kapuśniak ze słodkiej kapusty z 
kaszą jęczmienną (wędzonka, kapusta, 

marchew, seler, pietruszka, por, kasza jęczmienna, 
cebula, przyprawy, zioła)  

[zawiera GLUTEN, SELER może zawierać 
MLEKO, ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI, 
ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Kotlecik mielony drobiowy (mięso z kurczaka, jajo, 

mleko, bułka tarta, cebula, przyprawy), ziemniaki z wody z 
koprem,  surówka z marchewki z porem 
(marchew, por, majonez (olej rzepakowy, jajo, gorczyca), zioła, 

przyprawy), woda z cytryną i miętą  

[zawiera GLUTEN, JAJA, MLEKO, GORCZYCĘ może zawierać 
SELER, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Bułeczka maślana z 
masłem i miodem [zawiera 

GLUTEN, MLEKO, JAJA, może 
zawierać SOJĘ, SEZAM, ORZECHY] 

II: Truskawki 

07.07 
Czwartek 

I: Kanapka z chleba razowego z masłem i żółtym serem, pomidor, szczypior 

[zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], kanapka z chleba 
oliwskiego z masłem i wędliną wieprzową, ogórek, papryka [zawiera GLUTEN, 

MLEKO, SOJĘ może zawierać JAJA, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM, ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI], 
herbata owocowa  

II: Jajecznica na maśle ze szczypiorkiem [zawiera JAJA, MLEKO może zawierać GLUTEN] 

Delikatny żurek z jajem i śmietaną 
(mięso z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, 
mąka razowa żytnia, ziemniaki, cebula, śmietana 
kremówka, jajo, chrzan, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER, JAJA, GLUTEN może 
zawierać GORCZYCĘ, ORZECHY, SEZAM] 

Pierogi z mięsem i cebulą na maśle (mąka pszenna, 

mięso wieprzowe, mięso drobiowe, mięso wołowe, seler, marchew, 
pietruszka, bułeczka pszenna (mąka pszenna, drożdże), jaja, zioła, 

przyprawy, cebula, masło),  woda z cytryną i miętą  

[zawiera GLUTEN, SELER,  JAJA, MLEKO, może zawierać GOR-
CZYCĘ, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Ryż na mleku  z musem 
truskawkowym [zawiera 

MLEKO, może zawierać GLUTEN, 
GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, SEZAM, 
ORZECHY]  

 

II: Jabłko 

08.07 
Piątek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i konfiturą truskawkową [za-

wiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], kanapka z chleba 
oliwskiego z masłem i białym serkiem, pomidor, szczypior  [zawiera GLUTEN, 

MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], kakao z miodem [zawiera MLEKO może 

zawierać GLUTEN, JAJA, SOJĘ] 

II: Płatki owsiane na mleku z dynią i słonecznikiem [zawiera MLEKO, GLUTEN może 

zawierać  JAJA, SOJĘ, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM] 

Zupa jarzynowa z jogurtem natural-
nym (cebula duszona na maśle,  marchew, seler, 

pietruszka, por, kalafior, brokuł, brukselka, kapusta,  
ryż, jogurt naturalny, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, 
GORCZYCĘ, SEZAM] 

Kotlecik z łososia (ryba, jaja, bułka pszenna, cebula, zioła, 

przyprawy, olej rzepakowy),  ziemniaki puree z masłem 
i koprem, surówka ze świeżego ogórka (ogórek, 

koper, olej rzepakowy, przyprawy), kompot wieloowo-
cowy (jabłka, gruszki, porzeczki, truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera RYBY, JAJA, GLUTEN, MLEKO, może zawierać SELER, 
SOJĘ, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM]  

I: Ciasto marchewkowe 
[zawiera GLUTEN, może zawierać 
MLEKO, JAJA, SOJĘ, SEZAM i 
ORZECHY]  

II: Gruszka 

 

 

 

 



 Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki                                               Jadłospis – Lipiec 2022 
83-050 Kolbudy   
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Gramatury Przedszkole/ Żłobek: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml/130ml, jajecznica 50g/30g, twarożek 70g/40g, parówka 50g/30g, herbata 200 m/150mll; kakao 120ml/100ml obiad: zupa 250ml/200ml, II danie: mięso 70g/50g, dodatek skrobiowy 150g/100g, surówka 70g/50g, kompot 

200m/150mll; podwieczorek: owoc 100-150g/80-120g, legumina/budyń/kaszka 150g/100g, jogurt naturalny 130g/80g, mus 20g/15g, ciasto 70g/40g, bułeczka 40g/20g. 
Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Szczegółowe składy produktów udostępniamy na życzenie. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka. 

DATA ŚNIADANIE I i II OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

11.07 
Poniedziałek 

I:  Kanapka z chleba razowego z masłem i pasztetem, ogórek kiszony, 
rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, SOJĘ, SELER może zawierać JAJA, SEZAM, ORZECHY, 

GORCZYCĘ],  kanapka z chleba oliwskiego z masłem i żółtym serem, pomi-
dor, szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY],  ka-
kao z miodem [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, JAJA, SOJĘ] 

II: Parówka z szynki [zawiera MLEKO, SELER, SOJĘ może zawierać JAJA, GORCZYCĘ, SEZAM 

, ORZESZKI ZIEMNE], ketchup 

Zupa buraczkowa z jogurtem 
naturalnym (udka z kurczaka, marchew, 

seler, pietruszka, por, buraki, ziemniaki, jogurt 
naturalny, zioła, przyprawy) 

 [zawiera MLEKO, SELER może zawierać 
GLUTEN, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Pulpecik z kurczaka  w sosie śmietanowo-koperko-
wym (mięso z kurczaka, jaja, bułka pszenna, śmietana kremówka, ce-

bula, zioła, przyprawy),  ryż paraboliczny,  marchewka za-
smażana na maśle,  woda z cytryną i miętą 

[zawiera MLEKO, JAJA, GLUTEN, może zawierać ORZECHY, SELER, 
DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Jogurt grecki  z musli  [za-

wiera MLEKO, GLUTEN, ORZESZKI 
ZIEMNE, ORZECHY może zawierać 
GORCZYCĘ, JAJA, SOJĘ, SEZAM]  

II: Arbuz 

12.07 
Wtorek 

I:  Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i wędliną wieprzową, 
ogórek, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, SOJĘ może zawierać JAJA, SELER, 

GORCZYCĘ, SEZAM, ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI],  kanapka z chleba oliwskiego z 
masłem i żółtym serem, pomidor, szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać 

SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa 

II: Płatki owsiane na mleku z rodzynkami [zawiera MLEKO, GLUTEN może zawierać  

JAJA, SOJĘ, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM] 

Zupa z czerwonej soczewicy 
(mięso z kurczaka, soczewica, marchew, seler, 
pietruszka, por, ziemniaki, pomidory, cebula, 
przyprawy,  zioła) 

 [zawiera, SELER może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

 

Pancakes – amerykańskie naleśniczki (mąka pszenna, 

maślanka, jaja, olej rzepakowy, proszek do pieczenia) mus trus-
kawkowy,  kompot wieloowocowy (jabłka, gruszki, porzec-

zki, truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera MLEKO, GLUTEN, JAJA może zawierać DWUTLENEK SIARKI, 
ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Budyń śmietankowy z 
musem wiśniowym [zawiera 

MLEKO, może zawierać GLUTEN, 
GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, SEZAM, 
ORZECHY] 

II: Jabłko 

13.07 
Środa 

I:  Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i jajkiem, ogórek, rzod-
kiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, JAJA może zawierać SOJĘ, SEZAM, ORZECHY],  kanapka z 
chleba oliwskiego z masłem i białym serkiem, pomidor, szczypior  [zawiera 

GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa  

II: Twarożek ze śmietaną i miodem [zawiera MLEKO, może zawierać GLUTEN] 

Rosół z makaronem (wywar z mięsa 

drobiowego, marchew, seler, pietruszka, por, 
cebula, zioła, przyprawy, makaron 100% du-
rum)  

[zawiera GLUTEN, SELER może zawierać 
JAJA, SOJĘ, ORZECHY, GORCZYCĘ, 
SEZAM] 

Indyk z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym z ana-
nasem i warzywami (mięso z indyka, mięso z kurczaka, marchew, 

seler, pietruszka, por, cebula, pomidory, papryka, ananas, zioła przyprawy), 
ryż brązowy,  woda z cytryną i miętą 

[zawiera SELER, może zawierać ORZECHY, GLUTEN, DWUTLENEK SI-
ARKI, ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Mix owoców 

II: Banan 

14.07 
Czwartek 

I: Kanapka z chleba razowego z masłem i żółtym serem, pomidor, szczy-
pior [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], kanapka z 
chleba oliwskiego z masłem i wędliną drobiową, ogórek, papryka [zawiera 

GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, GORCZYCĘ], 
herbata owocowa  

II: Jajecznica na maśle [zawiera JAJA, MLEKO może zawierać GLUTEN] 

Barszcz ukraiński z drobną fa-
solką (udka z kurczaka, marchew, seler, pie-

truszka, por, buraki, drobna fasolka, pomidory, 
kapusta, ziemniaki, zioła, przyprawy)  

[zawiera SELER może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Pierogi z twarogiem (twaróg, mleko, jaja, mąka pszenna, cukier 

waniliowy), śmietana kwaśna,  woda z cytryną i miętą 

[zawiera GLUTEN, JAJA, MLEKO, może zawierać SELER, GORCZYCĘ, 
SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Kasza manna z musem 
truskawkowym [zawiera GLU-

TEN,  MLEKO, może zawierać GOR-
CZYCĘ, SELER, SOJĘ, SEZAM, 
ORZECHY]  

II: Jabłko 

15.07 
Piątek 

I: Kanapka z chleba razowego  z masłem i powidłami śliwkowymi [zawiera 

GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM i ORZECHY],  kanapka z chleba oliw-
skiego z masłem i białym serkiem, pomidor, szczypior  [zawiera GLUTEN, MLEKO 

może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa 

II: Płatki kukurydziane na mleku [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, ORZESZKI 

ZIEMNE, ORZECHY, SOJĘ, SEZAM] 

Zupa ogórkowa z jogurtem natu-
ralnym  (masło, marchew, seler, pietruszka, 

por, ogórki kiszone, ziemniaki, cebula, jogurt 
naturalny, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać GLU-
TEN, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Filet z ryby w cieście naleśnikowym (ryba, jaja, mąka 

pszenna, zioła, przyprawy, olej rzepakowy), ziemniaki puree z 
masłem i koprem, surówka colesław (kapusta, cebula, 

marchewka, jogurt naturalny, majonez (olej rzepakowy, jajo, gorczyca)),  
kompot wieloowocowy (jabłka, gruszki, porzeczki, truskawki, 

wiśnie, jeżyny) 

[zawiera RYBY, JAJA, GLUTEN, MLEKO, GORCZYCĘ może zawierać 
SELER, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Sernik tradycyjny [zawiera 

GLUTEN, MLEKO, JAJA, SOJĘ, może 
zawierać SEZAM, ORZECHY]  

II: Nektarynka 

 

 



 Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki                                               Jadłospis – Lipiec 2022 
83-050 Kolbudy   

Ul. Wybickiego 33                                                  Śniadania, obiady, podwieczorki 

Tel. 784 175 111          

Gramatury Przedszkole/ Żłobek: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml/130ml, jajecznica 50g/30g, twarożek 70g/40g, parówka 50g/30g, herbata 200 m/150mll; kakao 120ml/100ml obiad: zupa 250ml/200ml, II danie: mięso 70g/50g, dodatek skrobiowy 150g/100g, surówka 70g/50g, kompot 

200m/150mll; podwieczorek: owoc 100-150g/80-120g, legumina/budyń/kaszka 150g/100g, jogurt naturalny 130g/80g, mus 20g/15g, ciasto 70g/40g, bułeczka 40g/20g. 
Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Szczegółowe składy produktów udostępniamy na życzenie. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka. 

DATA ŚNIADANIE I i II OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

18.07 
Poniedziałek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i wędliną drobiową, 
ogórek kiszony, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SE-

ZAM, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, GORCZYCĘ],  kanapka z chleba oliwskiego z 
masłem i białym serkiem, pomidor, szczypior  [zawiera GLUTEN, MLEKO może 

zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa 

II: Parówka z szynki [zawiera MLEKO, SELER, SOJĘ może zawierać JAJA, GORCZYCĘ, 

SEZAM , ORZESZKI ZIEMNE], ketchup 

Ryżanka z ryżu jaśminowego 
(masło, marchew, seler, pietruszka, por, ryż 
jaśminowy, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać 
GLUTEN, ORZECHY, DWUTLENEK SI-
ARKI, ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Bitki z piersi kurczaka w sosie własnym (mięso z kurczaka, 

mąka pszenna, cebula, przyprawy), kasza pęczak,  surówka z 
białej kapusty (kapusta, marchew, por, majonez (olej rzepakowy, jajo, 

gorczyca), zioła, przyprawy),  woda z cytryną i miętą  

[zawiera GLUTEN, JAJA, GORCZYCĘ może zawierać MLEKO,  ORZECHY, 
SELER, DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, SEZAM] 

I: Koktajl brzoskwiniowy na 
jogurcie naturalnym  [zawiera 

MLEKO, może zawierać GLUTEN, 
GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, SEZAM, 
ORZECHY] 

II: Jabłko 

19.07 
Wtorek 

I:  Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i wędliną wieprzową, 
ogórek, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, SOJĘ może zawierać JAJA, SELER, 

GORCZYCĘ, SEZAM, ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI], kanapka z chleba oliwskiego z 
masłem i żółtym serem, pomidor, szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może za-

wierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa 

II: Płatki owsiane na mleku z dynią i słonecznikiem [zawiera MLEKO, GLUTEN 

może zawierać  JAJA, SOJĘ, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM] 

Zupa kartoflanka (wędzonka, 

marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, 
cebula, zioła, przyprawy)  

[zawiera SELER może zawierać GLUTEN, 
MLEKO, ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI, 
ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Potrawka z kurczaka w białym sosie z rodzynkami 
(mięso z kurczaka, śmietana kremówka, mąka pszenna, rodzynki, zioła, 

przyprawy, cytryna), ryż paraboliczny, marchewka na parze,  
kompot wieloowocowy (jabłka, gruszki, porzeczki, truskawki, 

wiśnie, jeżyny) 

[zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać GORCZYCĘ, ORZECHY, 
SELER, DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, SEZAM] 

I: Bułeczka maślana z 
masłem i powidłami śli-
wkowymi [zawiera GLUTEN, JAJA, 

MLEKO, może zawierać SOJĘ, SEZAM 
i ORZECHY]  

 

II: Jabłko 

20.07 
Środa 

I:  Kanapka z chleba razowego z masłem i pasztetem, ogórek kiszony, 
rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, SOJĘ, SELER może zawierać JAJA, SEZAM, ORZECHY, 

GORCZYCĘ],  kanapka z chleba oliwskiego z masłem i żółtym serem, pomi-
dor, szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY],  
kakao z miodem [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, JAJA, SOJĘ] 

II: Jajecznica na maśle ze szczypiorkiem [zawiera JAJA, MLEKO może zawierać GLU-

TEN] 

Krupnik z kaszy jęczmiennej 
(mięso z kurczaka, marchew, seler, pie-
truszka, por, kasza jęczmienna, ziemniaki, 
cebula,  zioła, przyprawy)  

[zawiera GLUTEN, SELER może zawierać 
ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, 
GORCZYCĘ, SEZAM] 

Gulasz wołowo-wieprzowy (mięso wołowe, mięso wieprzowe, 

cebula, papryka, ogórek kiszony, pomidory,  mąka pszenna, zioła, przyprawy), 
ziemniaki z wody; surówka z buraczków (buraki, olej rzepa-

kowy, zioła, przyprawy), woda z cytryną i miętą  

[zawiera GLUTEN, może zawierać MLEKO, GORCZYCĘ, ORZECHY, SE-
LER, SEZAM] 

I: Ryż na mleku  z musem 
truskawkowym [zawiera MLEKO, 

może zawierać GLUTEN, GORCZYCĘ, 
SELER, SOJĘ, SEZAM, ORZECHY]  

II: Arbuz 

21.07 
Czwartek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i żółtym serem, ogórek, 
rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY],  ka-
napka z chleba oliwskiego z masłem i pastą jajeczną [zawiera GLUTEN, MLEKO, 

JAJA, GORCZYCĘ może zawierać SOJĘ,  SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa  

II: Twarożek ze śmietaną i szczypiorkiem [zawiera MLEKO, może zawierać GLUTEN] 

Zupa pomidorowa z ryżem i jo-
gurtem naturalnym (mięso z kur-

czaka, marchew, seler, pietruszka, por, pomi-
dory, ryż, jogurt naturalny, zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać 
GLUTEN, ORZECHY, DWUTLENEK SI-
ARKI, ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Makaron z truskawkami i jogurtem naturalnym,   woda 
z cytryną i miętą 

[zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać JAJA, SOJĘ, ORZECHY, GOR-
CZYCĘ, SEZAM] 

 

I: Budyń czekoladowy z 
musem wiśniowym [zawiera 

MLEKO, może zawierać GLUTEN, 
GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, SEZAM, 
ORZECHY]  

II: Jabłko 

22.07 
Piątek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i białym serkiem, pomi-
dor, szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], 
kanapka z chleba oliwskiego z masłem i konfiturą truskawkową  [zawiera 

GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata owocowa 

II: Płatki kukurydziane na mleku [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, ORZESZKI 

ZIEMNE, ORZECHY, SOJĘ, SEZAM] 

Zupa jarzynowa ze śmietaną 
(cebula duszona na maśle,  marchew, seler, 
pietruszka, por, kalafior, brokuł, brukselka, 
kapusta,  ziemniaki, śmietana kwaśna, zioła, 
przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać 
GLUTEN, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Kotlecik z ryby (ryba, jaja, bułka pszenna, cebula, zioła, przyprawy, olej 

rzepakowy), ziemniaki puree z masłem i koprem; surówka 
porowa (kapusta biała, por, majonez (olej rzepakowy, jajo, gorczyca), zi-

oła, przyprawy)),  kompot wieloowocowy (jabłka, gruszki, porzec-

zki, truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera RYBY, JAJA, GLUTEN, MLEKO, GORCZYCĘ może zawierać SE-
LER, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Ciasto biszkoptowe z 
truskawkami  [zawiera GLUTEN, 

JAJA, MLEKO, może zawierać SOJĘ, 
SEZAM i ORZECHY]  

II: Gruszka 
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Gramatury Przedszkole/ Żłobek: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml/130ml, jajecznica 50g/30g, twarożek 70g/40g, parówka 50g/30g, herbata 200 m/150mll; kakao 120ml/100ml obiad: zupa 250ml/200ml, II danie: mięso 70g/50g, dodatek skrobiowy 150g/100g, surówka 70g/50g, kompot 

200m/150mll; podwieczorek: owoc 100-150g/80-120g, legumina/budyń/kaszka 150g/100g, jogurt naturalny 130g/80g, mus 20g/15g, ciasto 70g/40g, bułeczka 40g/20g. 
Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Szczegółowe składy produktów udostępniamy na życzenie. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka. 

DATA ŚNIADANIE I i II OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

25.07 
Poniedziałek 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i żółtym serem, 
pomidor, szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SE-

ZAM, ORZECHY],  kanapka z chleba oliwskiego z masłem i pasztetem, 
ogórek, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, SOJĘ, SELER może zawierać 

JAJA, SEZAM, ORZECHY, GORCZYCĘ], herbata owocowa  

II: Parówka z szynki [zawiera MLEKO, SELER, SOJĘ może zawierać JAJA, 

GORCZYCĘ, SEZAM , ORZESZKI ZIEMNE], ketchup 

Zupa buraczkowa z jogurtem natural-
nym (udka z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, 

por, buraki, ziemniaki, jogurt naturalny, zioła, 
przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Spaghetti bolońskie z serem mozzarella 
(makaron 100% durum, mięso wieprzowe, koncentrat pomi-
dorowy, marchew, seler, pietruszka, por, cebula, zioła, 

przyprawy, ser mozzarella), woda z cytryną i miętą   

[zawiera GLUTEN, SELER, MLEKO może zawierać JAJA, 
SOJĘ, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Jogurt grecki   z musem 
truskawkowym  [zawiera MLEKO, 

może zawierać GLUTEN, GORCZYCĘ, 
SELER, SOJĘ, SEZAM, ORZECHY]  

 

II: Śliwka 

26.07 
Wtorek 

I:  Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i wędliną wie-
przową, ogórek, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, SOJĘ może zawierać 

JAJA, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM, ORZECHY, DWUTLENEK SIARKI],  kanapka z 
chleba oliwskiego z masłem i białym serkiem, pomidor, szczypior  

[zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], herbata 
owocowa 

II: Płatki owsiane na mleku z dynią i słonecznikiem [zawiera MLEKO, 

GLUTEN może zawierać  JAJA, SOJĘ, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM] 

Zupa szczawiowa z jajkiem i jogurtem 
naturalnym (mięso z kurczaka, marchew, seler, 

pietruszka, por, ziemniaki, szczaw, jaja, jogurt natu-
ralny, przyprawy,  zioła) 

[zawiera SELER, JAJA, MLEKO może zawierać GLU-
TEN, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Naleśnik z serkiem waniliowym, 
brzoskwiniami i śmietaną (mąka pszenna, mleko, 

jaja, olej rzepakowy), kompot wieloowocowy 
(jabłka, gruszki, porzeczki, truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera GLUTEN, JAJA, MLEKO może zawierać ORZECHY, 
SEZAM] 

I: Mix owoców 

II: Jabłko 

27.07 
Środa 

I: Kanapka z chleba pełnoziarnistego z masłem i żółtym serem, 
ogórek, rzodkiewka [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SE-

ZAM, ORZECHY], kanapka z chleba oliwskiego z masłem i pastą z ma-
kreli wędzonej [zawiera GLUTEN, MLEKO, RYBY, JAJA, GORCZYCĘ może zawierać 

SOJĘ, SEZAM i ORZECHY],  kawa zbożowa z mlekiem [zawiera MLEKO może 

zawierać GLUTEN, SOJĘ] 

II: Twarożek ze śmietaną i szczypiorkiem [zawiera MLEKO, może zawierać 

GLUTEN] 

Zupa marchewkowa z kaszą jaglaną 
(oliwa z oliwek, marchew, seler, pietruszka, por, kasza 
jaglana, cebula, zioła, przyprawy)  

[zawiera SELER może zawierać GLUTEN, ORZECHY, 
DWUTLENEK SIARKI, ŁUBIN, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Gołąbki po parysku w sosie pomidorowym 
(kapusta, mięso wieprzowe, ryż, jaja, zioła 
przyprawy, pomidory) ziemniaki puree z 
masłem woda z cytryną i miętą  

[zawiera JAJA, MLEKO, może zawierać GLUTEN, SELER, 
GORCZYCĘ, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Budyń waniliowy z musem 
wiśniowym [zawiera MLEKO, może 

zawierać GLUTEN, GORCZYCĘ, SELER, 
SOJĘ, SEZAM, ORZECHY] 

II: Truskawki 

28.07 
Czwartek 

I: Kanapka z chleba razowego z masłem i żółtym serem, pomidor, 
szczypior [zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, 

ORZECHY],  kanapka z chleba oliwskiego z masłem i wędliną dro-
biową, ogórek, papryka [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, 

SEZAM, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, GORCZYCĘ],  herbata owocowa 

II: Jajecznica na maśle [zawiera JAJA, MLEKO może zawierać GLUTEN] 

Zupa ogórkowa z jogurtem natural-
nym  (mięso z kurczaka, marchew, seler, pietruszka, 

por, ogórki kiszone, ziemniaki, cebula, jogurt naturalny, 
zioła, przyprawy)  

[zawiera MLEKO, SELER może zawierać GLUTEN, 
ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Pierogi leniwe (twaróg, mleko, jaja, mąka pszenna, 

cukier waniliowy, ziemniaki), śmietana kwaśna, 
woda z cytryną i miętą  

[zawiera MLEKO, JAJA, GLUTEN, może zawierać SOJĘ, 
DWUTLENEK SIARKI, GORCZYCĘ, SEZAM] 

I: Kasza manna z musem tru-
skawkowym [zawiera GLUTEN,  

MLEKO, może zawierać GORCZYCĘ, SE-
LER, SOJĘ, SEZAM, ORZECHY]  

II: Jabłko 

29.07 
Piątek 

I: Kanapka z chleba razowego  z masłem i powidłami śliwkowymi 
[zawiera GLUTEN, MLEKO, może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM i ORZECHY],  kanapka 
z chleba oliwskiego z masłem i białym serkiem, pomidor, szczy-
pior  [zawiera GLUTEN, MLEKO może zawierać SOJĘ, JAJA, SEZAM, ORZECHY], her-
bata owocowa 

II: Płatki kukurydziane na mleku [zawiera MLEKO może zawierać GLUTEN, 

ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SOJĘ, SEZAM] 

Botwinka z jajem i śmietaną (oliwa z oli-

wek, marchew, seler, pietruszka, botwina, jajo, 
śmietana słodka, koper, przyprawy) 

[zawiera SELER, JAJA, MLEKO może zawierać GLU-
TEN, ORZECHY, GORCZYCĘ, SEZAM] 

Filet z ryby w cieście naleśnikowym (ryba, 

jaja, mąka pszenna, zioła, przyprawy, olej rzepakowy), 
ziemniaki puree z masłem i koprem, miz-
eria (ogórek, koper, śmietana kwaśna, przyprawy),  
kompot wieloowocowy (jabłka, gruszki, porzeczki, 

truskawki, wiśnie, jeżyny) 

[zawiera RYBY, JAJA, GLUTEN, MLEKO, GORCZYCĘ może 
zawierać SELER, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM] 

I: Murzynek 

[zawiera GLUTEN, JAJA, może zawierać 
MLEKO, SOJĘ, SEZAM i ORZECHY] 

II: Gruszka 
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Gramatury Przedszkole/ Żłobek: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml/130ml, jajecznica 50g/30g, twarożek 70g/40g, parówka 50g/30g, herbata 200 m/150mll; kakao 120ml/100ml obiad: zupa 250ml/200ml, II danie: mięso 70g/50g, dodatek skrobiowy 150g/100g, surówka 70g/50g, kompot 

200m/150mll; podwieczorek: owoc 100-150g/80-120g, legumina/budyń/kaszka 150g/100g, jogurt naturalny 130g/80g, mus 20g/15g, ciasto 70g/40g, bułeczka 40g/20g. 
Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Szczegółowe składy produktów udostępniamy na życzenie. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka. 

 


