
 

ŚNIADANIE OBIAD 
 

KOLACJA 

 14.10.2019  

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

 
Grillowana kiełbasa \ pieczone ziemniaki \ ketchup 

\ surówka colesław 
 

Dodatek: Jabłko 
ALERGENY: 

Seler, laktoza 
 

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

 
Dodatkowo: Bułeczki maślane z nutellą 
ALERGENY: Gluten, laktoza 

 

 15.10.2019  

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

 
Pieczona pierś z kurczaka \ sos pieczarkowy \ ryż \ 

surówka z czerwonej kapusty  
 

Dodatek:  Koktajl 
ALERGENY:  

Seler, laktoza  
 
 

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

 16.10.2019  

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

 
Pierogi ruskie ze śmietaną w sosie maślanym 

 
Dodatek: Bułka z szynką 

ALERGENY: 
Gluten, laktoza 

 

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



 

 

 

 17.10.2019  

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

 
Pieczona karkówka wp.\ sos pieczeniowy \ kasza 

jęczmienna \ buraczki 
 

Dodatek: Babka jogurtowa 
ALERGENY: 

Gluten 
  

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

 18.10.2019  

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

 
Paluszki rybne \ ziemniaki \ surówka z marchewki i 

jabłka 
 
 

Dodatek: Jogurt 
ALERGENY: 

Gluten  

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


