
 

ŚNIADANIE OBIAD KOLACJA 

                                     21.10.2019   

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

 
Kurczak z brokułem i pomidorem, ryż z 

warzywami, surówka z ogrodu, kompot owocowy  
 

Przekąska: gruszka 
 
 
 
 

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

 22.10.2019  

 

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

 
Kotlet schabowy tradycyjny, ziemniaki puree z 
koperkiem, surówka z białej kapusty, kompot 

owocowy 
 

Przekąska:  Galaretka owocowa 

 

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

 23.10.2019  

 

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

 
Pierogi leniwe z masełkiem, surówka z marchewki 

i brzoskwini, kompot owocowy  
 

Przekąska:  Paszteciki drożdżowe własnego 
wypieku 

 

BUFET: zestaw wędlin, zestaw serów, miód,     
dżem, płatki kukurydziane, płatki czekoladowe, 
mleko, masło, pomidor, ogórek, pieczywo 
 
Dodatkowo: Ryż na mleku z owocami 
ALERGENY: Laktoza, Gluten 
 
 



 

 

 24.10.2019  

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

 
Tortilla zapiekana z kurczakiem i warzywami, 

kompot owocowy 
 

Przekąska: banan  

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

 25.10.2019  

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

 
Dorsz w złocistej panierce, ziemniaki pieczone, 
surówka z kiszonej kapusty z olejem lnianym, 

kompot owocowy 
 

Przekąska:  Ciastka owsiane własnego wypieku 

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


