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DZIEŃ
    ŚNIADANIE                                                                          

20-25% energii

II ŚNIADANIE                          
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Zupa koperkowa z ryżem (seler)(250ml)

Jabłko 1 szt.
Kotlet schabowy (gluten pszenny, jaja)(60g) bukiet warzyw 

na parze z sezamem(60g) ziemniaki z koperkiem(130g) 

Herbata  z miodem(200 ml) Napój wiśniowy  (200 ml)

Zupa ogórkowa z ziemniakami( seler )(250 ml)

Gruszka (ok. 80g)
Makaron z sosem bolognese (gluten pszenny, jaja)(230) 

gryzak z marchewki(20g)

Kakao na mleku roślinnym(200 ml) Kompot truskawkowo-jabłkowy  (200 ml)

Bulion warzywny z lanymi kluseczkami(gluten pszenny, 

jaja, seler)(250 ml)

Klopsiki drobiowe w sosie paprykowym(gluten pszenny, 

jaja)(60g)  kasza kuskus (gluten pszenny)(130g) surówka z 

ogórka kiszonego ze słonecznikiem(60g)

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

Krupnik jęczmienny z ziemniakami (gluten jęczmienny, 

seler)(250 ml)

Naleśniki z serem roślinnym (gluten pszenny, jaja)(190g)  

marchewka tarta z jogurtem roślinnym (60g)

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

Barszcz czerwony czysty z fasolą (seler)(250 ml)

Kotlet rybny z dorsza (jaja, gluten pszenny, ryba)(60g) 

ziemniaki pieczone (130g) surówka z kapusty kiszonej (60g)

Herbata ziołowa(200 ml) Sok malinowy  i woda źródlana (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
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Chleb pszenny i słonecznikowy z masłem 

roślinnym (gluten pszenny i żytni)( 50g) twarożek 

roślinny (30g) dżem (20g) 
Jogurt naturalny z owocami i z 

nasionami chia (mleko)(150g)
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 Weka (gluten pszenny)(50g) 

z masłem roślinnym (5g)  smarowidło mięsne z 

żurawiną (gorczyca)(30g) 1/2 jajka(jaja)pomidor 

(20g) szczypiorek(5g)

Tosty francuskie z serem 

wegańskim (gluten pszenny) 1 szt.
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 Chleb orkiszowy (gluten orkiszowy i 

pszenny)(50g) z masłem roślinnym( 5g) ser żółty 

bez deka mleka (20g) rzodkiewka(15g) 

ogórek(20g) 

Pomarańcza 1/2 szt. i 

chrupki kukurydziane 

Rogaliki z owocami 1 szt. 

(gluten pszenny, jaja) 
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 Pieczywo wieloziarniste (gluten pszenny, żytni, 

orkiszowy, orzechy, sezam)(50g) pasta jajeczna z 

szynką konserwową i z kukurydzą (jaja)(20g) 

papryka (20g)

Banan 1/2 szt. i sonko 

ryżowe 1 szt.

Galaretka z serkiem 

roślinnym(50g)
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Mleko roślinne z makaronem literki (gluten 

pszenny, jaja)(200 ml)

Pieczywo pszenne i żytnie (gluten pszenny i 

żytni)(50g) 

z masłem roślinnym(5g) kiełbasa szynkowa (20g) 

pomidor(20g) sałata(10g) szczypiorek(5g)

Winogrona ok. 80g

Legumina na mleku roślinnym 

z bakaliami(gluten pszenny, 

orzechy)(150g)


