
Zupa krem ziemniaczano 
porowy z serem mozarella 
(1,6,7,9,10)

250 
ml

Zupa krupnik z kaszy 
jęczmiennej warzywnym z 
natka pietruszki (1,9)

250 
ml

Zupa barszcz czerwony 
zabielany z ziemniakami i 
koperkiem (7,9)

250 
ml

Zupa krem z pieczonej 
marchewki z grzankami   
(1,9) 

250 
ml

Zupa z ciecierzycy z ryżem 
parabolicznym natką 
pietruszki z pomidorami (9)

250 
ml

Makaron z mąki durum z 
tofu w kawałku cukinią 
pieczarkami w sosie 
pomidorowym    (1,3,6)

130 
g/ 

140 g
Jajko sadzone  (3) 90 g Pampuchy drożdżowe (1,3,7) 2 szt

Pulper z fasoli w sosie 
wegetariańskim z natka 
pietruszki  (1,3)

90 g/ 
50  
ml

Kotlet z kalafiora z kasza 
jaglaną ze słonecznikiem 
(1,3)

90 g

Ziemniaki puree (7) 130 g
Polewa truskawkowo- 
bananowa na jogurcie (7)

50 ml Kasza pęczak (1) 130 g
Ziemniaki puree z 
koperkiem (7)

130g

Kapusta biała z papryką i 
koperkiem z oliwą

60 g
Mizeria z rzodkwi białej 
ogórka na jogurcie ze 
szczypiorkiem (7)

100 g
Surówka z brzoskwini 
ananasa z sokiem cytryny 
posypana orzechami(5,8)

60 g
Modra kapusta czerwona z 
cebulką i oliwą  

100 g
Surówka z kapusty kiszonej 
z jabłkiem i oliwą  (10)

100 g

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

WTOREK 

OBIAD

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w 
oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 
pochodne, 3.jaja i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty 
pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne. 
Informujemy, że istnieje możliwa obecność powyżej wymienionych alergenów w produktach użytych do produkcji posiłków. 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA:                                                                                                   
Dominika Mikłas                                                                                                                                                    
Dietetyk kliniczny                                    



Zupa warzywna z fasolki 
szparagowej z ziemniakami 
i koperkiem (9)

250 
ml

Zupa kalafiorowa zabielana 
z ziemniakami z natka 
pietruszki (7,9)

250 
ml

Zupa ogórkowa zabielana z 
ryżem parabolicznym z 
koperkiem (9,10)

250 
ml

Zupa krem z dyni z 
ziemniakami mlekiem 
kokosowym i pestkami dyni 
(9)

250 
ml

Zupa pomidorowa z 
drobnym makaronem i z 
natką pietruszki (1,3,9)

250 
ml

Strogonoff z kawałkami soi 
z papryką cebulką w sosie 
wegetariańskim  (1,6,9,10)

140 g

Makaron świderki z mąki 
durum z sosem 
neapolitańskim z 
włoszczyzną z soczewicą 
posypany serem mozzarella 
(1,3,7,9)

320 g Falafele z ciecierzycy (1,3) 90 g

Pulpet warzywny z 
ciecierzycą sos pieczarkowo 
śmietanowy z natką 
pietruszki  (1,7)

90 g/ 
50 ml 

Naleśniki z farszem 
ziemniaczano -twarogowym 
i cebulka z dodatkiem mąki 
pełnoziarnistej  (1,3,7)

2 szt. 

Ryż paraboliczny 130 g Ziemniaki puree (7) 130 g Kasza gryczana 130 g
Polewa jogurtowo- ziołowa 
(7)

80 ml 

Surówka z kapusty białej i 
czerwonej z oliwą

60 g
Surówka z mixa sałat z 
ogórkiem i sosem winegret 
(10) 

60 g
Surówka z kapusty kiszonej 
z cebulką i oliwą (10)

100 g Marchewka oprószana (1,7) 100 g Buraczki z papryką i oliwą 60 g

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Kompot z owoców 
sezonowych

200 
ml

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g
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