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Wtorek, 01 stycznia 
  
  
  
  
  
  
  
  

Środa, 02 stycznia 
śniadanie płatki kukurydziane na mleku 200 ml (1,7),  kanapka z sałatą, gotowanym  jajkiem  35 

g i rzodkiewkami 5 g(1,3), herbata  malinowa 200 ml 
zupa krupnik z ziemniakami 250 ml/350 ml (1,9) 
drugie danie makaron  z sosem z pomidorów pelati i świeżej bazylii 220 g/260 g(1,3,7) 

danie wegetariańskie makaron z sosem z pomidorów pelati i świeżej bazylii  260 g (1,3,7) 
warzywa bukiet warzyw  100 g/130 g (9) 
napój woda  mineralna  200 ml 
deser ciastko z ziarnami słonecznika 30 g (1,3,7) 
podwieczorek tost pełnoziarnisty panierowany w jajku z serem mozzarella  100 g (1,3,7), kakao  200 

ml (7) 
Czwartek, 03 stycznia 

śniadanie jajecznica z 1 jajka na maśle (3,7), kanapka z ciemnego pieczywa z masłem (1,7),  
marchewka  do chrupania 30 g, kakao 200 ml (7) 

zupa żurek z ziemniakami 250 ml/350 ml (3,7,9,10) 
drugie danie kotlet z piersi kurczaka panierowany(1,3,7) 90 g/110 g, ziemniaki 120 g/150 g 

danie wegetariańskie jajo sadzone  na warzywach  z grilla 150 g(3), ziemniaki 150 g 
warzywa surówka z ogórków kwaszonych(10), z marchewką 100 g/130 g 
napój woda  mineralna 200 ml 
deser koktajl  brzoskwiniowy  na  maślance  150 g(7) 
podwieczorek serek waniliowy 125 g(7), sok 200 ml  

Piątek, 04 stycznia 
śniadanie tost pełnoziarnisty z żółtym serem 100 g(1,7), sos pomidorowy, papryka  do chrupania 

50 g, kakao 200 ml (7) 
zupa barszcz  ukraiński z ziemniakami 250 ml/350 ml(7,9) 
drugie danie pałka z kurczaka 110/140 g, ryż biały   
danie wegetariańskie pierogi ruskie z cząbrem i estragonem 230 g(1,3,7) 
warzywa surówka z kapusty kiszonej, marchewki i jabłek 100 g/150 g 
napój napój  pomarańczowy 200 ml 
deser galaretka 150 ml 
podwieczorek krucha babeczka  z budyniem 50 g, kakao 200 ml  
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                                                                                 Poniedziałek, 07 stycznia 
śniadanie kluski na mleku 200 ml(1,3,7), kanapka z ½ bułki z sałatą, szynką 15 g i ogórkiem 

10(1) g, herbata z cytryną 200 ml 
zupa jarzynowa z ziemniakami 250 ml/350 ml(7,9) 
drugie danie duszony pulpecik drobiowy, z sosem pomidorowym(1,3,7) 110 g/130 g, kasza kus kus 

85 g/110 g 
danie wegetariańskie leczo warzywne (cukinia, bakłażan, pieczarki, papryka) 150 g,  kasza kus kus 110 g 
warzywa miks sałat z  ogórkami  i rzodkiewkami  90 g/120  
napój woda mineralna 200 ml 
deser kisiel 150 ml  
podwieczorek kasza manna z musem truskawkowym 150 ml , herbata 200 ml  

Wtorek, 08 stycznia 
śniadanie parówka z szynki z wody 40 g(10), sos pomidorowy,  kanapka z ½ bułki z 

masłem(1,7), ogórek  do chrupania 30 g, kakao 200ml(7) 
zupa pieczarkowa z ziemniakami 250 ml/ 350 ml(7,9) 
drugie danie kluski leniwe z tartą bułką i masłem  200 g/ 220 g(1,3,7) 
danie wegetariańskie kluski leniwe z tartą bułką i masłem 220 g(1,3,7) 
warzywa sałatka owocowa 150 g 
napój herbata malinowa 200 ml 
deser budyń 150 ml(7) 
podwieczorek kanapka z ½ bułki z ziarnem  z sałatą, szynką 15 g, pomidorem 10 g(1), kakao 200 

ml(7) 
Środa, 09 stycznia 

śniadanie mini omlet z 1 jajka na maśle(1,3,7), kanapka z 1/2 bułki z ziarnami z sałatą, szynką 20 
g  i papryka 10 g(1), mleko 200 ml (7) 

zupa ogórkowa z ziemniakami250 ml/350 ml(7,9) 
drugie danie eskalopki wieprzowe  duszone w sosie majerankowym  110 g/130 g, kasza jęczmienna 

90 g/ 120 g(1) 
danie wegetariańskie placki z cukinii, marchewki i papryki z sosem jogurtowym  220 g(1,3,7) 
warzywa buraczki na ciepło 100 g/130 g 
napój woda mineralna 200 ml 
deser owoc 1 szt. 
podwieczorek domowe ciasto drożdżowe  80 g(1,3,7), herbata 200 ml 

Czwartek, 10 stycznia 

śniadanie płatki kukurydziane na mleku z kakao 200 ml(1,7), kanapka z ciemnego pieczywa z 
żółtym serem 30 g i ogórkiem 15 g(1,7), herbata 200 ml 

zupa krem białych warzyw (pietruszka, seler, ziemniak) 250 ml/350 ml(7) 
drugie danie fileciki z kurczaka pieczone, z dipem jogurtowym 100 g/120 g(1,3,7), ryż biały 

mieszany z naturalnym  85 g/110 g 
danie wegetariańskie szpinakowe  naleśniki z duszoną cukinią i serem fata 220g(1,3,7), dip jogurtowo-

ziołowy 50 g (7) 
warzywa surówka z marchewki, z jabłkami 90 g/ 130 g 
napój kompot 200 ml 
deser krucha babeczka z musem jabłkowym 150 ml 
podwieczorek banan 1 szt., herbata z cytryną 200 ml 

Piątek, 11 stycznia 
śniadanie musli z rodzynkami, z jogurtem naturalnym 180 ml (1,5,7,8,11), wafel ryżowy (1 szt.) z  

pastą jajeczną  30 g(3), marchewka do chrupania 20 g,  mleko 200 ml(7) 
zupa pomidorowa z makaronem  250 ml/350 ml (1,3,7,9) 
drugie danie filet z mintaja panierowany 90 g/120 g (1,3,4,7), dip jogurtowy z curry 50 g(7), 

ziemniaki 120 g/150 g 
danie wegetariańskie warzywa z soczewicą w pomidorach 130 g(6), ziemniaki 150 g 

warzywa surówka z kapusty kwaszonej,  z marchewką  80 g/120 g 
napój sok porzeczkowy 200 ml 
deser ciastko wieloziarniste 30 g (1,37) 
podwieczorek sałatka  makaronowa  z grillowanym  kurczakiem, ananasem i kukurydzą 100 g(1,3,7), 

bagietka z masłem(1,7), herbata z cytryną 200 ml  
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                                                                                   Poniedziałek, 14 stycznia 
śniadanie kluski na mleku 200 ml (1,3,7),  kanapka z ½ bułki z sałatą, serem żółtym 15 g i 

pomidorem 10 g, herbata cytrynowa 200 ml 
zupa kapuśniak z ziemniakami 250 ml/350 ml (1,7,9) 
drugie danie makaron świderki (pszenny mieszany z pełnoziarnistym) z sosem bolognese  200 

g/240 g (1,3,7) 
danie wegetariańskie tortilla pełnoziarnista z serem camembert, sałatą lodową, papryką (1,7), sos 

jogurtowo-ziołowy 180 g (7) 
warzywa surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem 90 g/120 g 
napój woda mineralna 200 ml 
deser wafel ryżowy 1 szt. 
podwieczorek krucha babeczka z musem owocowym 80 g (1,3,7), kakao 200 ml(7) 

                  Wtorek, 15 stycznia 
śniadanie płatki ryżowe z mlekiem 200 ml (7), kanapka z ½ bułki z  masłem, żółtym serem 15 g, 

pomidorem 15 g (1,7), herbata 200 ml 
zupa rosół z makaronem i marchewką250 ml/350 ml (1,3,7,9) 
drugie danie burger drobiowy z kolorową papryką i marchewką, pieczony 90 g/110 g (3), sos 

jogurtowo-ziołowy(7), kasza kus kus 85 g/110 g  
danie wegetariańskie papryka  faszerowana  ryżem z warzywami i serem mozzarella 130 g(7), kasza kus kus 

110 
warzywa surówka z białej kapusty, z marchewką i  jabłkami 90 g/130 g 
napój kompot 200 ml 
deser galaretka 150 g 
podwieczorek wafel ryżowy z masłem orzechowym  i bananami  1 szt. (5,8), herbata z cytryna  200 

ml 

 
                  Środa, 16 stycznia 

śniadanie płatki kukurydziane  z jogurtem  naturalnym  200 ml(1,7), kanapka z 1/2 grahamki z 
pastą z wędzonej makreli i jajek 50 g(1,3,4,7), z ogórkami 15 g, marchewka do 
chrupania , herbata  200 ml 

zupa zupa z soczewicy z ziemniakami 250 ml/350 ml (7,9) 
drugie danie tradycyjny kotlet schabowy 90 g/110 g(1,3,7), ziemniaki 100 g/150 g 
danie wegetariańskie gołąbki z kaszą i duszonymi pieczarkami, z sosem koperkowym 130 g(1,3,7), ziemniaki 

150 g 

warzywa miks sałat z kolorowymi warzywami  90 g/110 g 
napój herbata owocowa 200 ml 
deser domowe ciasto marchewkowe 50 g 
podwieczorek kanapka z ciemnego pieczywa  z sałatą, szynką 15 g, pomidorem 10 g i rzodkiewkami 5 

g (1),  sok 200 ml 

 

Czwartek, 17 stycznia 
śniadanie frankfurterka z wody 40 g (10), sos pomidorowy,  kanapka z ½ bułki z ziarnem z 

masłem(1,7), ogórek  do chrupania  30 g, kakao 200ml(7) 
zupa grochowa z ziemniakami 250 ml/350 ml (7,9) 
drugie danie naleśniki z białym serem i truskawkami, z jogurtem 200 g/220 g(1,3,7) 
danie wegetariańskie naleśniki z białym serem i truskawkami, z jogurtem 220 g(1,3,7) 
warzywa sałatka owocowa 100 g/130 g 
napój kompot 200 ml 
deser kisiel 150 ml 
podwieczorek kanapka z ½ bułki z kiełbasą żywiecką 30 g i ogórkiem kwaszonym 15 g(1,10), herbata 

200 ml  

 

Piątek, 18 stycznia 

śniadanie tost pełnoziarnisty z żółtym serem 100 g(1,7), sos pomidorowy, mleko 200 ml (7) 

zupa zacierkowa z ziemniakami 250 ml/350 ml (1,3,7,9) 

drugie danie paluszki z fileta mintaja 90 g/120 g(1,2,3,4,7), ziemniaki 100 g/150 g 

danie wegetariańskie risotto z warzywami i ciecierzycą 230 g  

warzywa surówka z kapusty kwaszonej,  z marchewką  80 g/120 g 

napój napój multiwitamina 200 ml 
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deser owoc 1 szt. 
podwieczorek jogurt owocowy 150 g(7),  herbata 200 ml 

 

 
Poniedziałek, 21 stycznia 

śniadanie musli z jogurtem naturalnym 200 ml(1,5,7,8,11), kanapka z ½ bułki z pastą 
jajeczną 30 g i pomidorem 15 g(1,3), herbata z cytryną 200 ml 

zupa pomidorowa z makaronem 250 ml/350 ml(1,3,7,9) 

drugie danie filet z kurczaka w panierce z ziarnami słonecznika 90 g/110 g(1,3,7,9),  ziemniaki 
120 g/150  

danie wegetariańskie quesadilla ze szpinakiem i serem feta 130 g(1,3,7,9), dip jogurtow0-ziołowy 50 g(7) 

warzywa fasolka szparagowa z sezamem 100 g/150 g(11) 

napój woda mineralna z cytryną  200 ml 
deser ciastko z ziarnami słonecznika 30 g(1,3,7) 

podwieczorek kasza manna z musem truskawkowym 150 g(1,7), kompot 200 ml  
Wtorek, 22 stycznia 

śniadanie frankfurterka z wody 40 g(10), sos pomidorowy,  kanapka z ½ bułki z masłem(1,7), 
ogórek 30 g, kakao 200 ml(7) 

zupa zacierkowa z ziemniakami 250 ml/350 ml(1,3,7,9) 

drugie danie gulasz wieprzowy z warzywami (cukinia, kolorowa papryka) 120 g/140 g(7,9), 
pęczak 90 g/120 g(1) 

danie wegetariańskie kopytka z warzywnym leczo 220 g (7) 

warzywa surówka wielowarzywna 90 g/120 g(9) 

napój herbata cytrynowa 200 ml 
deser budyń 150 ml 
podwieczorek kanapka z ½ kajzerki, z sałatą, kiełbasą żywiecką 15 g, i papryką 30 g(1,10), kakao 

200 ml(7) 

Środa, 23 stycznia 

śniadanie mini omlet z 1 jajka na maśle(1,3,7), kanapka z pieczywa Wasa (1 szt.) z sałatą , 
szynką 20 g i papryka 10 g(1), mleko 200 ml (7) 

zupa barszcz ukraiński z ziemniakami 250 ml/350 ml(7,9) 

drugie danie udzik z kurczaka 110g/140 g, ryż biały 85 g/100 g 

danie wegetariańskie medalion z kaszy jaglanej ze szpinakiem i ziarnami słonecznika w płatkach 
owsianych 130 g(1,3,7), dip jogurtowyo - ziołowy 50 g(7), ryż biały 100 g 

warzywa miks sałat z pomidorami i rzodkiewkami 90 g/ 120 g 

napój kompot 200 ml 
deser jogurt naturalny z musem brzoskwiniowym 150 ml(7) 

podwieczorek muf finka czekoladowa 90 g(1,3,7), kompot 200 ml 

Czwartek, 24 stycznia 

śniadanie płatki kukurydziane na mleku 200 ml(1,7), kanapka z ½ bułki z sałatą, żółtym 
serem 15 g , ogórkiem 15 g i rzodkiewką 10 g(1,7), herbata 200 ml 

zupa gulaszowa z ziemniakami 250 ml/350 ml (7,9) 

drugie danie schab z suszonymi morelami i śliwkami pieczony w sosie własnym 90 g/110 g(1,11), 
kasza pęczak 85 g/100 g(1) 

danie wegetariańskie ser camembert panierowany, z żurawiną 120g, kasza pęczak 100 g 

warzywa surówka z tartych buraków, z jabłkiem 90 g/120 g 

napój kompot  200 ml 
deser galaretka 15o ml 
podwieczorek kanapka z ½ bułki grahamki z pastą twarogową 30 g, z rzodkiewkami 10 g(1,7), 

kakao(7) 

          Piątek, 25 stycznia 

śniadanie płatki ryżowe na mleku 200 ml(7), kanapka z ½ grahamki z sałatą, gotowanym 
jajkiem 20 g i rzodkiewką 5 g(1,3), kakao 200 ml(7) 

zupa ogórkowa z ziemniakami 250 ml/350 ml (7,9) 

drugie danie świderki z sosem jogurtowym, z truskawkami i białym serem  220 g/ 250 g 
(1,3,7) 

danie wegetariańskie świderki z sosem jogurtowym, z truskawkami i białym serem  220 g/ 250 g 
(1,3,7)  
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warzywa sałatka owocowa 100 g/130 g 

napój woda mineralna 200 ml 
deser wafel ryżowy 1 szt. 
podwieczorek batonik zbożowy 43 g(1,3,7) , herbata 200 ml  

 


