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DZIEŃ      ŚNIADANIE                                                                              
20-25% energii

II ŚNIADANIE                                     
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Rosół z makaronem  (gluten, jaja, seler)(250ml)

Paluszki rybne (gluten, jaja, orzechy, ryba)(70g)  
ziemniaczki z koperkiem (120g) surówka z 

kiszonej kapusty (60g)
Jabłko 1 szt.

            

Herbata pomarańczowa (200 ml) Napój malinowy  (200 ml)

Zupa grochowa z ziemniakami (seler)(250ml)

Kotlet mielony drobiowy w sosie pieczeniowym 
(pszenica, jaja)(60g) kasza bulgur 

(pszenica)(130g) surówka z ogórka kiszonego z 
pietruszką (60g)

Kiwi 1 szt.

Herbata zielona (200 ml) Kompot truskawkowy  (200 ml)

Zupa wiejska  z ziemniakami (seler)(250ml)

Budyń waniliowy z 
brzoskwinią  (mleko)(150g) 

Gulasz wieprzowy (70g) ryż z ciecierzycą (120g)  
kalafior z bułeczką tartą na masełku(pszenica, 

mleko)(60g)

Herbata z owoców leśnych(200ml) Kompot wiśniowy(200 ml) 

Zupa krem z zielonych warzyw z grzankami 
(mleko, pszenica, seler)(250ml)

Makaron z serem i z sosem jogurtowym (mleko, 
gluten, jaja)(190g) marchewka tarta z jabłkiem 

(60g)

Herbata z cytryną (200 ml) Sok jabłkowy z wodą źródlaną  (200 ml)

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.
Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek.

Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

                             „SmaczneGo „ Elżbieta Witczak ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław tel. 574 568 538

Rogalik z dżemem 
truskawkowym 

niskosłodzonym 1 
szt.(gluten pszenny, jaja, 

mleko)

Gruszka (ok. 80g)

Banan 1/2 szt. orzechy 
ziemne do chrupania 

(orzechy)(20g)P
T

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi(mleko)(200ml) Pasta  jajeczna 
(jaja, mleko)(15g)  ogórek (10g) papryka(10g) 

szczypiorek (5g) chleb wieloziarnisty (pszenica, 
żyto, orkisz, jęczmień)(50g) masło (mleko)(5g)
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  Ser żółty (mleko)(20g)  pieczywo pszenne 
(pszenica)(50g) z masłem (mleko) (5g) pomidor 

(20g) dżem niskosłodzony (10g)
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Twarożek  z rzodkiewką i szczypiorkiem 
(mleko)(30g)  bułeczka śniadaniowa (gluten) 

(50g) z masłem (mleko)(5g) miód (10g)
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                                                                     DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Weka (pszenica)(50g) 
masło (mleko)(5g) parówka z szynki (50g) 

ogórek (15g) sos pomidorowy wyrób własny 
(15g) 

Jogurt z owocami i 
kruszonką bakaliową 

(mleko, orzechy)(150g)

Kulki mocy (mleko, gluten, 
orzechy)(60g) -wyrób 

własny


