
ŚNIADANIE OBIAD KOLACJA 

 16.09.2019  

 
BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Twarożek 
ALERGENY: Gluten, laktoza 

 
Potrawka z kurczaka / ziemniaki / surówka z 

kapusty pekińskiej 
 

Dodatek: Gruszka 
ALERGENY: 

Laktoza, seler 

 
BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 

 
Dodatkowo: Bułeczki maślane z nutellą 
ALERGENY: Gluten, laktoza 

 

 17.09.2019  

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Pasta rybna 
ALERGENY: Gluten, laktoza 

 
Chili con carne z ryżem  

 (mięso mielone, duszone w sosie z warzywami: - 
kukurydza – fasola – papryka – czerwona cebula ) 

 
Dodatek: Jogurt 

ALERGENY: 
Seler, laktoza 

 

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Owsianka 
ALERGENY: Laktoza, gluten 

 18.09.2019  

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Jajecznica  
ALERGENY: Jaja, gluten 

 
Makaron świderki z twarogiem i śmietaną 

(na słodko) 
 

Dodatek: Drożdżówka 
ALERGENY: 

Gluten, laktoza 
 
 
 

 

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Serek wiejski 
ALERGENY: Gluten, laktoza 



 

 

 19.09.2019  

 
BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Jogurt 
ALERGENY: Laktoza, Gluten 

 
Makaron penne / pierś z kurczaka z warzywami w 

sosie pomidorowym / parmezan 
 

Dodatek: banan 
ALERGENY: 

Gluten, seler, laktoza 
 

 

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
 
Dodatkowo: Tosty francuskie 
ALERGENY:  Laktoza, Gluten 

 20.09.2019  

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Twarożek 
ALERGENY: Laktoza, Gluten 

 
Pieczony okoń / ziemniaki  / sos koperkowy /  

surówka z marchewki i jabłka 
 

Dodatek: Drożdżówka 
ALERGENY: 

Ryba, laktoza 
 

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Jajka w sosie tatarskim 
ALERGENY: Laktoza, Gluten 


