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Poniedziałek    Krupnik z warzywami i ziemniakami ,chleb, baton 
zbożowy 

Składniki: kurczaki, kasza mazurska, śmietana 12 %, marchew, pietruszka-korzeń, , seler- 
korzeń, cebula, pietruszka- natka, przyprawy: , pieprz czarny, pieprz kolorowy sól, smak 
natury-sól, warzywa suszone(marchew, cebula, pasternak  seler, korzeń pietruszki, natka 
pietruszki por, kapusta, papryka , pomidor ,czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może 
zawierać śladowe ilości gluten, jaja, mleko, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam chleb 
graham: mąka pszenna typ 1850 i typ 720, drożdże, sól, olej rzepakowy, mieszanka ziaren 
(pszenica łamana, żyto łamane, ziarna słonecznika, siemię lniane brązowe, grys sojowy, 
nasiona sezamu), otręby pszenne, chleb koszulka, mąka pszenna typ 750.mąka żytnia typ 
720,drożdże,sól,grysik ziemniaczany, mleko, baton Flips – mąka pszenna, ryżowa, 
kukurydziana, rozpuszczalny błonniik kukurydziany, tłuszcz palmowy, odtłuszczone mleko w 
proszku, serwatka w proszku z mleka, olej słonecznikowy, sól morska, cynamon, lecytyny z 
soi,  . 

 

Wtorek: Ziemniaki, mięso drobiowe w ziołach, surówka z kapusty 
białej, woda mineralna 

Składniki: Ziemniaki, masło 83% tłuszczu, koper zielony, filet drobiowy, jaja, mąka 
ziemniaczana przyprawy- Sól pieprz czarny i kolorowy, zioła prowansalskie, papryka 
czerwona, czosnek granulowany,  smak natury- sól, warzywa suszone(marchew, cebula, 
pasternak seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, papryka ,pomidor, czosnek, 
cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości gluten, jaja, mleko, soja, 
gorczyca, orzeszki ziemne, sezam,) olej rzepakowy, surówka-kapusta biała, papryka surówka, 
musztarda, cukier, ocet, zioła prowansalskie. 

 



Środa:  Lane ciasto na rosole z pietruszką zieloną , chleb, wafel 
przekładany 

Składniki: Kurczak, porcja rosołowa wołowa, marchew, pietruszka, cebula, seler, pietruszka 
zielona, mąka pszenna, jajka, przyprawy: , pieprz czarny, pieprz kolorowy sól, smak natury-
sól, warzywa suszone(marchew, cebula, pasternak  seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki 
por, kapusta, papryka , pomidor ,czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać 
śladowe ilości gluten, jaja, mleko, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam chleb graham: 
mąka pszenna typ 1850 i typ 720, drożdże, sól, olej rzepakowy, mieszanka ziaren (pszenica 
łamana, żyto łamane, ziarna słonecznika, siemię lniane brązowe, grys sojowy, nasiona 
sezamu), otręby pszenne, chleb koszulka, mąka pszenna typ 750.mąka żytnia typ 
720,drożdże,sól,grysik ziemniaczany, mleko, wafel -  mąka pszenna, olej roślinny (rzepakowy), 
sól, emulgator (lecytyny), żółtko jaj w proszku, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany 
amonu, masa krówkowa -masło, cukier,  mleko. 

 

Czwartek          Spagetti z mięsem i warzywami 

Składniki: mięso wieprzowe mielone, koncentrat pomidorowy 30%, mąka pszenna, cebula, 
czosnek, marchew, pietruszka przyprawy: smak natury- sól, warzywa suszone(marchew, 
cebula, pasternak seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, papryka ,pomidor 
,czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości gluten, jaja, mleko, 
soja ,gorczyca, orzeszki ziemne, sezam  bazylia. oregano, pieprz czarny, pieprz kolorowy, sól, 
fixBolonezcukier,skrobia,tłuszcz,palmowy,pomidory,mąka,mąkapszenna,papryka,cebula, 
oregano czosnek natka pietruszki bazylia, pieprz, skrobia pasta pomidorowa, burak 
czerwony, makaron-mąka makaronowa pszenna. 

 

Piątek :  Ziemniaki z rybą, buraczki ćwikłowe, kompot 

Składniki: ziemniaki, masło 83% tłuszczu, koper zielony, ryba Miruna, jajka kurze, mąka 
pszenna, , przyprawy-sól, pieprz czarny, kolorowy, kucharek smak natury, (sól, warzywa 
suszone(marchew, cebula, pasternak seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, 
papryka ,pomidor, czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości 
gluten, jaja, mleko, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam),  bułka tarta -  pieczywa pszenne, 
mąka pszenna woda, drożdże, sól, cukier, sól, pieprz, olej rzepakowy, buraczki ćwikłowe z 
chrzanem-burak ćwikłowy, chrzan, woda, kwas octowy, cukier, sól, sacharyna, kompot-
mieszanka kompotowa, woda, cukier. 
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