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 Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

 
 

 
02.01.2023 r. 
Poniedziałek 

Płatki jaglane na mleku 150g; wek 
30g; dżem malinowy 10g; herbata 
wiśniowa 150ml 

Mandarynka 
80g 

Zupa koperkowa z ryżem 180g (woda, udziec z kurczaka b/k, b/s, 
koperek, ryż, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, przyprawy) 
Gulasz z szynki wieprzowej 60g (mięso z szynki wieprzowej, 
cebula, czosnek, olej rzepakowy, mąka pszenna, przyprawy) 
Kasza jęczmienna 40g 
Surówka z kapusty kiszonej, marchewki i jabłka 50g 
Woda 150ml 

Jogurt naturalny 90g; talerz 
owocowy 70g (jabłko, gruszka, 
winogrona ciemne); woda 
150ml 
 

Alergeny Gluten, mleko  Gluten, seler Gluten, mleko 

 
 

 
03.01.2023 r. 

Wtorek 

Płatki jęczmienne na mleku 150g; 
chleb pszenno-żytni 30g; masło 
82% 3g; szynka wieprzowa 
naturalna 20g; rzodkiewka 3g; 
herbata poziomkowa 150ml 
 

Sok jabłkowy 
100% 120ml  

Krupnik z kaszy jaglanej 180g (woda, udziec z kurczaka b/k, b/s, 
kasza jaglana, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, przyprawy, 
natka pietruszki) 
Filet z miruny w cieście 120g (filet z miruny, mąka pszenna, jaja, 
olej rzepakowy,) 
Ziemniaki 100g 
Mizeria 50g 
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Kisiel wiśniowy 150g; wafle 
kukurydziane 5-7g; kakao na 
mleku 150ml 
 

Alergeny Gluten, mleko, soja  Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko 

 
 
04.01.2023 r. 

Środa 

Płatki owsiane na mleku 150g; 
chleb graham 30g; ser żółty 
niskotłuszczowy 15g; sałata 
masłowa 2g; herbata z aronii 
150ml 
 

Koktajl 
bananowy 
(jogurt 
naturalny, 
banany) 150ml 
 

Rosół z lanymi kluskami 180g (woda, kurczak cały, mąka 
pszenna, jaja, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, przyprawy, 
natka pietruszki) 
Spaghetti z sosem bolońskim 60g (mięso z szynki wieprzowej, 
filet z kurczaka, makaron, cebula, czosnek, pomidory, koncentrat 
pomidorowy 30% bez soli, przyprawy) 
Marchew mini 50g 
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Chleb graham 30g; masło 
82% 3g; pasztet drobiowo-
jarzynowy z ogórkiem 
kiszonym i pestkami dyni 25g 
– wyrób własny; kawa 
zbożowa z mlekiem 150ml 

Alergeny Gluten, mleko  Gluten, jaja, seler Gluten, mleko, seler 

 
 
 

05.01.2023 r. 
Czwartek 

Chałka drożdżowa 30g; twarożek z 
owocami kaki 15g (ser twarogowy 
rozdrobniony, kaki); kakao na 
mleku 150ml 
 
 

Jabłko 80g Żurek z ziemniakami 180g (woda, udziec z kurczaka b/k, b/s, 
zakwas z mąki żytniej, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, 
cebula, przyprawy, natka pietruszki) 
Zapiekanka kalafiorowa z kurczakiem 200g (filet z kurczaka, 
makaron, kalafior, śmietanka 18%, serek mascarpone, cebula, 
czosnek, przyprawy) 
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Kasza kukurydziana na mleku 
z sosem malinowym 150g; 
biszkopty 10g; herbata z 
dzikiej róży 150ml 
 

Alergeny Gluten, mleko  Gluten, mleko, seler Gluten, mleko, jaja 
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09.01.2023 r. 
Poniedziałek 

Płatki pięciu zbóż na mleku 150g; 
chleb pszenno-żytni 30g; masło 
82% 3g; ser żółty niskotłuszczowy 
20g; ogórek zielony 15g; herbata z 
dzikiej róży 150ml 
 
 

Ananas 80g 
 

Zupa pomidorowa z ryżem 180g (woda, udziec z kurczaka b/k, 
b/s, ryż, pomidory, koncentrat pomidorowy 30% bez soli marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula, przyprawy, natka pietruszki) 
Naleśniki z serkiem twarogowym i dżemem truskawkowym 
90g (mleko, jaja, mąka pszenna, olej rzepakowy, ser twarogowy, 
dżem truskawkowy) 
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Budyń śmietankowy na mleku 
z sosem jagodowym 150g; 
chipsy jabłkowe 5g; herbata z 
czarnej porzeczki 150ml 
 

Alergeny Gluten, mleko  Gluten, jaja, seler Gluten, mleko 

 
 
 
10.01.2023 r. 

Wtorek 

Płatki ryzowe na mleku 150g; 
chleb wieloziarnisty 30g; szynka z 
indyka 20g; sałata masłowa 2g; 
herbata z aronii 150ml 

Banan 80g Zupa szpinakowa z jajkiem 180g (woda, udziec z kurczaka b/k, 
b/s, szpinak, jaja, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, 
czosnek, przyprawy, natka pietruszki) 
Pulpet wieprzowo-drobiowy z sosem pomidorowym 60g (mięso 
z szynki wieprzowej, filet z kurczaka, cebula, czosnek, jaja, bułka 
pszenna, bułka tarta, pomidory, koncentrat pomidorowy 30% bez 
soli, przyprawy) 
Ziemniaki 100g 
Brokuł na parze 50g 
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Kasza manna na mleku z 
sosem wiśniowym 150g; 
ciastka zbożowe 15g; herbata 
z dzikiej róży 150ml 
 

Alergeny Gluten, mleko, soja  Gluten, jaja, seler Gluten, mleko, jaja, orzechy 

 
 
11.01.2023 r. 

Środa 

Chleb słonecznikowy 30g; masło 
82% 3g; parówki z kurczaka 100% 
mięsa 70g; pomidorki koktajlowe 
20g; kawa zbożowa z mlekiem 
150ml 

Winogrona 
jasne 80g 

Barszcz czerwony z lanymi kluskami 180g (woda, udziec z 
kurczaka b/k, b/s, buraki, jaja, mąka pszenna, marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula, przyprawy, natka pietruszki, 
śmietanka 18%) 
Kopytka z sosem truskawkowym 110 g (ziemniaki, mąka 
pszenna, mąka ziemniaczana, jaja, truskawki) 
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Chleb razowy 30g; masło 82% 
3g; sałatka z tuńczyka 30g; 
(tuńczyk w sosie własnym, 
jajko, ogórek kiszony, 
szczypiorek); herbata 
morelowa 150ml  

Alergeny Gluten, mleko, soja  Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, jaja, ryba 

 
 

 
12.01.2023 r. 

Czwartek 

Płatki kukurydziane z mlekiem 
150g; chleb wieloziarnisty 30g; 
masło 82% 3g; jajecznica na parze 
40g; rzodkiewka 3g; herbata 
malinowa 150ml 
 

Sok jabłkowy 
100% 120ml 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 180g (woda, udziec z kurczaka 
b/k, b/s, ogórek kiszony, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, 
por, cebula, przyprawy, natka pietruszki) 
Zapiekanka włoska z kurczakiem 60g (filet z kurczaka, makaron, 
pomidory, koncentrat pomidorowy 30% bez soli, ser żółty 
niskotłuszczowy, bazylia świeża, czosnek, cebula, przyprawy) 
Woda 150ml  

Ciasteczka maślane 15g – 
wypiek własny; mandarynka 
50g; kakao na mleku 150ml 

Alergeny Gluten, mleko, jaja  Gluten, mleko, seler Gluten, mleko, jaja 
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13.01.2023 r. 

Piątek 

Płatki owsiane na mleku 150g; wek 
30g; twarożek truskawkowy 15g 
(ser twarogowy rozdrobniony, 
truskawki); herbata z hibiskusa 
150ml 
 
 

Gruszka 80g Krupnik 180g (woda, udziec z kurczaka b/k, b/s, kasza 
jęczmienna, marchew, pietruszka, seler, por, cebula, przyprawy, 
natka pietruszki) 
Filet z miruny panierowany 60g (filet z miruny, jaja, bułka tarta, 
olej rzepakowy) 
Ziemniaki 100g 
Kapusta biała duszona z koperkiem 50g  
Kompot z owoców mieszanych 150ml (woda, mieszanka owocowa) 

Kisiel jagodowy 150g; chrupki 
kukurydziane 5-7g; kakao na 
mleku 150ml 
 

Alergeny Gluten, mleko  Gluten, jaja, seler, ryba Mleko 

 

              Woda mineralna jest dostępna dla dzieci przez cały dzień pobytu w żłobku. Raz w tygodniu do obiadu zamiast kompotu podawana jest woda mineralna.  

              Posiłki zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.  

Alergeny zostały zaznaczone kolorem czerwonym.  

            Dyrektor             Intendent                    Kucharz            Pielęgniarka 

 


