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pieczywo mieszane 50 g zupa pomidorowa zabielana śmietaną                     owoce do chrupania
masło 5 g makaron muszelki (250 ml), marchewka, jabłko, 
pasta jajeczna 10 g (wywar drobiowo - warzywny, marchew, pomarańcza, banan 120 g
kiełbasa krakowska 15 g pietruszka, seler, por) biszkopcik 2 szt
pomidor 15 g alergeny 1, 7, 9

herbata z cytryną 200 ml Łopatka w sosie własnym 80 g
kasza gryczana 100 g
surówka z kaputy kiszonej 100 g

alergeny 1, 3, 7,                        kalorie 328 kcal alergeny  9, 10                                     kalorie 594 kcal alergeny 1, 3,              kalorie 100 kcal
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zupa mleczna z zacierką 200 ml zupa koperkowa z ziemniakami chałaka z kruszonką 100 g
pieczywo mieszane 50 g (wywar warzywny, marchew, pietruszka, seler,  por) masło 5 g
masło 5 g alergeny  7, 9 dżem naszej produkcji 15 g
szynka wieprzowa 15 g filet z kurczaka wolnogotowany 80 g herbata rumiankowa 200 ml
papryka w słupki 15 g ziemniaki puree 100 g

warzywa gotowane marchew, groszek, kalafior100 g 
herbarta miętowa  200 ml kompot jabłkowy, woda 200 ml

alergeny 1, 7,                          kalorie 332 kcal alergeny 7, 9, 10                                     kalorie 571 kcal alergeny 1, 3, 7                kalorie 265 kcal
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pieczywo mieszane 50 g barszcz z pasztecikiem z mięsem 250 g serek waniliowy 120 ml
masło 5 g (wywar wieprzowo - warzywny, pietruszka, marchew, winogrono, jabłko 60 g
żółty ser 15 g seler, por)
ogórek kiszony 15 g alergeny 1, 3, 7, 9

polędwica sopocka 15 g
potrawka z indyka z sosem 100 g

herbata z cytryną 200 ml marchewka z masłem 100 g
ryż 100 g
Kompot wieloowocowy, woda 200 ml

alergeny 1, 7, 9                    kalorie 318 kcal alergeny 1, 7, 9, 10                                                  kalorie 535 kcal alergeny 1, 3, 11               kalorie 142 kcal
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bułka kajzerka 50 g Zupa kalafiorowa z ziemniakami 250 g kisiel owocowy 200 ml
masło 5 g (wywar wieprzowo - warzywny, marchew, pietruszka, ciastka owsiane 2 szt.
szynka drobiowa 15 g seler, por)
ogórek 15 g

alergeny  7,  9, 10,

kakao na mleku 200 ml naleśniki z twarożkiem, dżemem
lub cukrem pudrem 210 g

lemoniada cytrynowa 200 ml
alergeny 1, 7, 8,              kalorie 335 kcal alergeny 1, 3, 7, 9, 10                                     kalorie 629 kcal alergeny 1, 3, 11               kalorie 112 kcal
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pieczywo mieszane 50 g barszcz biały z jajkiem 250 ml Wafle z kremem budyniowym 
masło 5 g (wywar wieprzowo - warzywny, marchew, pietruszka, dżemem 140 g
twarożek 30 g seler, por) herbata rumiankowa 200 ml
sałata 5 g alergeny  7, 9, 10

rzodkiewka 10 g makaron z tuńczykiem, kukurydzą i ogórkiem 
kiszonymdżem truskawkowy 15 g kiszonym
sos śmietanowy

herbata owocowa  200 ml zielona pietruszka 120 g
kompot wieloowocowy, woda 200 ml

alergeny 1, 7,                    kalorie 328 kcal alergeny 1, 3, 4, 7, 9                                                kalorie 562 kcal alergeny  1, 7                     kalorie 233 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.               


