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DZIEŃ
        ŚNIADANIE                                                                            

20-25% energii

II ŚNIADANIE                          
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Barszcz biały z ziemniakami na wędzonce (mleko, gluten, 

seler)( 250ml)

Wafle kukurydziane 1szt. i 

jabłko 1/2 szt.

Schab duszony w sosie własnym (70g) z kaszą 

bulgur(gluten)(130g)

 buraczki pieczone z jabłkiem(50g)

Herbata miętowa  (200 ml) Napój pomarańczowy  (200 ml)

Zupa  pomidorowa z ryżem( seler)(250ml)

Filet drobiowy w kukurydzianej panierce z sezamem( jaja, 

sezam)(60g) ziemniaki puree(mleko) (130g)surówka z 

selera i rodzynek z mielonymi orzechami(mleko, seler, 

orzechy)(60g)
            

Herbata malinowa(200 ml) Woda źródlana z cytryną (200 ml)

Zupa pieczarkowa z makaronem (gluten, jaja, seler, 

mleko)(250ml)

Gulasz wieprzowy(60g) ryż (130g) i warzywa na parze 

(60g)

Herbata z cytryną(200ml) Kompot wiśniowy(200 ml) 

Zupa wiejska z ziemniakami (seler)(250ml)

Naleśniki (mleko, gluten, jaja)(130g) z serem białym 

półtłustym(mleko)(50g) z  sosem  truskawkowym (50g)  

gryzak z marchewki(20g)

Herbata lipowa(200 ml) Napój jabłkowy(200 ml)

Zupa węgierska zabielana mleczkiem 

kokosowym(seler)(250ml)

Kiwi 1 szt.
Jajko sadzone(jaja)(60g) ziemniaczki z koperkiem(130g) 

mizeria(mleko)(60g) 

Herbata  z cytryną(200 ml) Kompot wieloowocowy  (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 drożdżowy z kruszonką(mleko, 

jaja,  gluten) (50g)

Sucharek na mleku (gluten, mleko)(200ml) Pieczywo 

żytnie i wieloziarniste(gluten)(50g)  z  pastą jajeczną ze 

szczypiorkiem(mleko, jaja)(15g)  kabanosy 

drobiowe(10g) papryka(20g)
Ciasto koksowe z ananasem 1 szt. (gluten, 

jaja, mleko) 
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Ser żółty (mleko)(20g) konfitura wieloowocowa(10g)  

pieczywo pszenne i żytnie (50g) z masłem (mleko) (5g) 

rzodkiewka(20g) sałata(5g) 
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Mandarynka 1 szt.     
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Chleb ze słonecznikiem(gluten)(50g) 

masło (mleko)(5g) parówka 1 szt. z dipem pomidorowo-

czosnkowym(10g) ogórek kiszony(20g) Jabłko 1 szt.

Kasza manna na gęsto po sułtańsku z 

posypką z gorzkiej czekolady(mleko, 

gluten, orzechy)(150g)

                                                  DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Owsianka na mleku kakaowym(gluten, mleko)(200ml)

Chleb żytni i pieczywo razowe z dynią (gluten)(50g) z 

masłem ( mleko)( 5g)  polędwica sopocka(20g) 

ogórek(20g) pomidor(15g) kiełki(5g)

 Banan  1/2  i Podpłomyk 1 

szt.(gluten) W
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Pasta rybna z twarożkiem i z natką pietruszki (mleko, 

ryba)(15g) jajko 1/2 szt.(jaja) pomidor (20g) papryka(10g) 

cebulka(5g) chleb wieloziarnisty(gluten)(50g) 

masło(mleko)(5g)

Budyń waniliowy  z musem z  

mango(mleko)(150g)

Serek naturalny z owocami i z galaretką 

(mleko)(150 g)                                                                        


