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pieczywo mieszane 50 g zupa jarzynowa z ziemniakami 250 ml kisiel, pomarańcze 200 g
twaróg ze śmietaną i cukrem (wywar drobiwo - warzywny, marchew, pietruszka, biszkopty 10 g (3 szt.)
waniliowym 30 g seler, por)
wędlina wieprzowa 15 g alergeny 1, 7, 9

masło 5 g pierogi z mięsem
ogórek zielony w słupki
herbata z cytryną 200 ml surówka z buraczków 

Lemoniada malinowa 200 ml
alergeny 1, 7, 10          kalorie 315 kcal   alergeny 1, 9, 10,                                                   kalorie 615 kcal alergeny 7,                 kalorie 218 kcal
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płatki kukurydziane z rodzynkami kapuśniak z kiszonej kapusty 250 ml drożdżówka z kruszonką
na mleku  200 g (wywar wieprzowo - warzywny, marchew, pietruszka, i owocami 60 g
pieczywo mieszane 50 g seler, por)          alergeny  3, 7, 9 jabłko 45 g
masło 5 g filet z indyka z ananasem i serem żółtym 80 g
dżem 15 g ryż 100 g herbata z cytryną 200 ml
jabłko 37 g marchewka z groszkiem i masłem 100 g

herbata owocowa 200 ml Lemoniada malinowa 200 ml
alergeny  7, 11                          kalorie 311 kcal alergeny 7, 9, 10                             kalorie 595  kcal alergeny 1, 3, 11          kalorie 136 kcal
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pieczywo mieszane 50 g krem z białych warzyw z grzanką budyń śmietankowy z sosem
masło 5 g (wywar warzywny, marchew, pietruszka, seler, por) owocowym  200 g
pasta jajeczna 10 g alergeny  9

kiełbasa krakowska 15 g rolada ze schabu z warzywami 80 g
pomidor 15 g kasza jęczmienna 100 g
herbata z cytryną 200 ml surówka z ogórka kiszonego z porem 

i pestkami dyni 100 g
Lemoniada ananasowa 200 ml

alergeny 1, 3, 7,                        kalorie 328 kcal alergeny 7, 9, 10                             kalorie 595  kcal alergeny  1, 7                      kalorie 213 kcal
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zupa mleczna z ryżem 200 ml rosół z makaronem i natką pietruszki jogurt owocowy z płatkami
pieczywo mieszane 50 g (wywar drobiowy - warzywny, marchew,  kukurydzianymi 140 ml
masło 5 g pietruszka, seler, por, cebula)
dżem 15 g alergeny 1, 3, 9, 10,

marchewka w słupki 15 g
pieczeń z kurczaka z sosem warzywnym 150 g
( marchewka, por, groszek, fasolka, brokół )

herbata owocowa 200 ml ziemniaki 100 g
kompot jabłkowy, woda 200 ml

alergeny  1, 7,                           kalorie 311 kcal alergeny 1, 3, 7, 9, 10                                     kalorie 571 kcal alergeny  1, 7                     kalorie 203 kcal
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pieczywo mieszane 50 g zupa szczawiowa z jajkiem 250 ml jabłko pieczone nadziewane
masło 5 g (wywar drobiowo -warzywny, marchew, pietruszka, dżemem porzeczkowym 
pasta z makreli 60 g alergeny  3, 7, 9 z cynamonem i 
ogórek kiszony 15 g makaron ze śmietaną i owocami 120 g  cukre pudrem 150 g
szynka 15 g

inka z mlekiem 200 ml kompot wieloowocowy, woda 200 ml
alergeny 1, 3, 4, 7,                    kalorie 338 kcal alergeny 1, 3, 7, 9                                                kalorie 562 kcal alergeny  -                        kalorie 176 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.               


