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po
ni

ed
zi

ał
ek

sos szpinakowy z kurczakiem

i zieloną pietruszką 150 g

makaron 200 g

Lemoniada pomarańczowa, woda 200 ml

alergeny  1, 4, 7, 10,                                                     595 kcal

w
to

re
k

mielone  wieprzowe 100 g

ziemniaki z koperkiem 200 g

surówka z pekińskiej kapusty z koperkiem 100 g

kompot jabłkowy, woda 200 ml

alergeny 1, 4, 7, 9, 10                                                    607 kcal

śr
od

a

pieczeń rzymska wołowo - indycza 

w sosie własnym 100 g

kasza pęczak 200 g

surówka z selera z jabłkiem i słonecznikiem 100 g

lemoniada malinowa 200 ml

alergeny 1, 4, 9, 10                                             585 kcal

cz
w

ar
te

k

potrawka z kurczaka z sosem 120 g

marchewka z masłem 100 g

ryż 200 g

kompot wieloowocowy, woda 200 ml

alergeny 1, 7, 9,                                                605 kcal

pi
ąt

ek

pancakes z bananem i sosem owocowym 200 g

lemoniada cytrynowa, woda 200 ml

alergeny 1, 4, 7,                                            535 kcal
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji

1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak 
również produkty przygotowane na ich bazie 2. Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.  3. Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie.4. Ryby 
oraz produkty przygotowane na ich bazie. 5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie  6. Ziarno sojowe oraz produkty przygotowane na jego 
bazie. 7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą).8. Orzechy z drzew orzechowych, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy 
laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) oraz 
produkty przygotowane na ich bazie.   13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie  14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.               


