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DZIEŃ
        ŚNIADANIE                                                                            

20-25% energii

II ŚNIADANIE                          
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

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

Pomarańcza 1/2 szt. podpłomyk 

(gluten) 1 szt.

Gulasz warzywny(120g)(mleko, seler) z ziemniakami 

puree(mleko)(130g)

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

Zupa kalafiorowa z ziemniakami

 (mleko, seler) (250 ml)     

Sos boloński (seler)(120g) z makaronem(gluten, jaja)(130g)

            

Mleko i herbata z miodem (200 ml) Kompot truskawkowy (200 ml)

Krem z pieczonego buraka i fasoli z prażonym 

słonecznikiem(seler)(250 ml)

Sonko wafle 2 szt.
Kotlet rybny (gluten, jaja, ryba)(70g)ziemniaczki z 

koperkiem(120g) surówka z kapusty kiszonej(50g)
Przysmak jabłkowy z cynamonem i z gorzką 

czekoladą (mleko)(150g)

Kawa zbożowa(gluten) z mlekiem(mleko)(200 ml) Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa jarzynowa (seler)(250 ml)

Arbuz 150g

Potrawka wieprzowo-drobiowa  z sosem cebulowym(gluten 

pszenny)(70g) kasza gryczana(130g) surówka z marchewki i 

jabłka (50g)

Herbata z owoców leśnych(200 ml) Woda źródlana(200 ml) 

Grochówka z ziemniakami(seler) (250 ml)

Truskawki (100g)
Pierogi ruskie( gluten pszenny, mleko, jajko)( 200g) z polewą 

jogurtowo-śmietanową(mleko)(50g)

Herbata wiśniowa (200ml)
Napój cytrusowy  (200ml).

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

Truskawkowy milkshake(mleko)(150ml)

Chlebek bananowy(mleko, gluten, jaja)(50g)                                         

                                                                     DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Serek śmietankowy z rzodkiewką ze szczypiorkiem i z 

ogórkiem(mleko)(20g)  pieczywo pszenne (gluten 

pszenny)(50g) z masłem (mleko) (5g)  konfitura 

wieloowocowa - wyrób własny(10g)

Jabłko 1szt.
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Pieczywo  żytnie i ze słonecznikiem(gluten)(50g) 

z masłem (mleko) (5g) kiełbasa wieprzowa(20g) papryka (15g) 

ogórek kiszony(15g)

koperek do posypania(5g)

Jaglanka budyniowa z musem 

brzoskwiniowym(mleko) (150g)

Ciasto jogurtowe z owocami (gluten, jaja, 

mleko)(50g)
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Jajko sadzone  ze  szczypiorkiem(jaja)(60g) pasta z soczewicy z 

pomidorem suszonym(15g) ogórek małosolny(20g) weka 

(gluten)(50g) z masłem (mleko)(5g)
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Pasta mięsna - wyrób własny(20g) papryka (15g) 

rzodkiewka(10g) szczypiorek(5g) pieczywo 

orkiszowe(gluten)(50g) z masłem (mleko)(5g)
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Płatki owsiane na mleku kokosowym

 z miodem (gluten, mleko)(200ml)

ser żółty(mleko)(20g)  pomidor(15g) ogórek(15g) kiełki(5g) 

chleb żytni (gluten) (50g) z masłem(mleko) (5g)  dżem 

niskosłodzony(10g)


