
 

 

MENU TYGODNIOWE W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH „TIKA” 

 
 

 
PONIEDZIAŁEK 19.07.2021 

ŚNIADANIE 
359 (kcal) 

bułeczka grahamka 50 g, masełko 10 g, ser żółty 25 g, pomidorki, sałata, ogórek zielony 30 g, herbatka z owoców leśnych 200 g;  DRUGIE 
ŚNIADANIE*: cząstki mandarynek 

OBIAD 
543 (kcal) 

żurek na wlasnym zakwasie z warzywami, ziemniaczkami i natką pietruszki 250 g, ryż zapiekany z malinami i mango 130 g z sosem 
jogurtowo- miodowym, kompot wieloowocowy 200 g 

PODWIECZOREK 
153 (kcal) 

kanapka z masełkiem, szynką, szczypiorkiem i rzodkiewką 35 g 

ALERGENY 1,3,7,9,10 

 
WTOREK 20.07.2021 

ŚNIADANIE 
341 (kcal) 

płatki kukurydziane z mlekiem 110 g, chlebek razowy 25 g z masełkiem 5 g, pasta jajeczna z zielona cebulką 15 g, kolorowa papryczka, 
sałata zielona, biała rzodkiew 30 g, herbatka z cytrynką 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: cząstki banana 

OBIAD 
486 (kcal) 

zupka brokułowa z warzywami, ziemniaczkami i koperkiem 250 g, filet drobiowy w sosie własnym z warzywami 40 g podany z kaszą 90 g, 
surówka colesław 60 g, kompot z agrestu 200 g 

PODWIECZOREK 
249 (kcal) 

wafle zbożowe 2 szt z dżemem 15 g 

ALERGENY 1,3,7,9,10 

 

  ŚRODA 21.07.2021 

ŚNIADANIE 
406(kcal) 

chlebek na zakwasie 50 g z masełkiem 10 g, parówki z szynki 40 g, keczup łagodny Kotlin, pomidorki, sałata, rzodkiewki 30 g, herbatka z 
pokrzywy 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: winogronka  

OBIAD 
455(kcal) 

zupka pomidorowa z warzywami, ryżem i natką pietruszki 250 g, kolorowe kopytka ze szpinakiem, buraczkami i marchewką 140 g, surówka 
z kiszonej kapusty 60 g, kompot z mieszanych owoców 200 g 

PODWIECZOREK 
207(kcal) 

jogurt ze szpinakiem i owocami 120 g, krakersy 

ALERGENY 1,3,7,8,9 

 
CZWARTEK 22.07.2021 

ŚNIADANIE 
348(kcal) 

bułka maślana 50 g z masełkiem 10 g, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem 20 g, cząstki jabłuszek, herbatka malinowa 200 g; DRUGIE 
ŚNIADANIE*: melon 

OBIAD 
501(kcal) 

rosołek z makaronem, warzywami i natką pietruszki 250 g, kotlecik schabowy 40 g, puree ziemniaczane 110 g, surówka z kapusty 
pekińskiej z brzoskwiniami 60 g, kompot porzeczkowy 200 g 

PODWIECZOREK 
174(kcal) 

sałatka owocowa 100 g, słomka ptysiowa 

ALERGENY 1,3,7,9,10 

PIĄTEK 23.07.2021 

ŚNIADANIE 
374 (kcal) 

bułeczka pokrzywowa 50 g z masełkiem 10 g, pasta z makreli z jajem, zielona cebulka, ogórek kiszony, czerwona papryczka, herbatka 
malinowa 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: cząstki jabłuszek 

OBIAD 
456 (kcal) 

krupnik z warzywami, kaszą jaglaną, koperkiem 250 g, klops jajeczny w sosie koperkowym 40 g, puree ziemniaczane 110 g, buraczki 60 g, 
kompot z rabarbaru 200 g 

PODWIECZOREK 
221 (kcal) 

ciasto z owocami 80 g 

ALERGENY 1,3,4,7,9 

*dotyczy żłobka 
 
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji:  
 1 – zboża, zawierające gluten, 2 – skorupiaki i produkty pochodne, 3 – jaja i produkty pochodne, 4 – ryby i produkty pochodne, 5 – orzeszki ziemne (arachidowe), 6 – soja i i produkty pochodne, 7 – mleko i produkty 
pochodne, 8 – orzechy, 9 – seler i produkty pochodne, 10 – gorczyca i produkty pochodne, 11 – nasiona sezamu i produkty pochodne, 12 – dwutlenek siarki, 13 – łubin, 14 – mięczaki 

  

CATERING: Restauracja JANOSIK 41-902 Bytom, Piłsudskiego 15 

 

 



 

 

MENU TYGODNIOWE W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH „TIKA” 
(dla dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi w tym dieta wege) 

 

 

  PONIEDZIAŁEK 19.07.2021 

ŚNIADANIE 
348 (kcal) 

Dozwolone pieczywo 50 g, dozwolone masełko 10 g, mięso pieczone własnego wyrobu 25 g, pomidorki, sałata, ogórek zielony 30 g, herbatka 
z owoców leśnych 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: cząstki mandarynek 

OBIAD 
510 (kcal) 

Zupka jarzynowa z warzywami, ziemniaczkami i natką pietruszki 250 g, ryż zapiekany z malinami i mango 130 g z dozwolonym 
sosem, kompot wieloowocowy 200 g 

PODWIECZOREK 
197 (kcal) 

Kanapka z dozwolonego pieczywa z dozwolonym masełkiem, dozowolona pasta warzywną, szczypiorek i rzodkiewka 35 g 

ALERGENY 1,3,4,7,9,10 

 
WTOREK 20.07.2021 

ŚNIADANIE 
365 (kcal) 

płatki ryżowe na dozwolonym mleku 110 g, dozwolony chlebek 25 g z dozwolonym masełkiem 5 g, dozwolony dodatek 15 g, kolorowa 
papryczka, sałata zielona, biała rzodkiew 30 g, herbatka z cytrynką 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: cząstki banana 

OBIAD 
458 (kcal) 

zupka brokułowa z warzywami, ziemniaczkami i koperkiem 250 g, filet drobiowy w sosie własnym z warzywami 40 g podany z kaszą 90 g, 
surówka colesław 60 g, kompot z agrestu 200 g; wege: falafel 

PODWIECZOREK 
213 (kcal) 

wafle zbożowe 2 szt z dozwolona pastą 15 g 

ALERGENY 1,3,4,7,9 

 

  ŚRODA 21.07.2021 

ŚNIADANIE 
389 (kcal) 

Dozwolone pieczywo 50 g z dozwolonym masełkiem 10 g, parówki z szynki bezglutenowe 40 g, keczup łagodny Kotlin, pomidorki, sałata, 
rzodkiewki 30 g, herbatka z pokrzywy 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: winogronka; wege: parówki sojowe  

OBIAD 
450 (kcal) 

zupka pomidorowa z warzywami, ryżem i natką pietruszki 250 g, kolorowe kopytka ze szpinakiem, buraczkami i marchewką 140 g, surówka 
z kiszonej kapusty 60 g, kompot z mieszanych owoców 200 g 

PODWIECZOREK 
215 (kcal) 

Koktajl na dozwolonym mleku ze szpinakiem i owocami 120 g, palki kukurydziane 

ALERGENY 1,3,7,8,9 

 
CZWARTEK 22.07.2021 

ŚNIADANIE 
323 (kcal) 

Dozwolone pieczywo 50 g z dozwolonym masełkiem 10 g, pasta z cieciorki 20 g, cząstki jabłuszek, herbatka malinowa 200 g; DRUGIE 
ŚNIADANIE*: melon 

OBIAD 
497 (kcal) 

rosołek z makaronem, warzywami i natką pietruszki 250 g, kotlecik schabowy 40 g, puree ziemniaczane 110 g, surówka z kapusty 
pekińskiej z brzoskwiniami 60 g, kompot porzeczkowy 200 g; wege: nuggetsy z kalafiora 

PODWIECZOREK 
214 (kcal) 

sałatka owocowa 100 g, wafle ryżowe 

ALERGENY 1,3,7,9 

PIĄTEK 23.07.2021 

ŚNIADANIE 
313 (kcal) 

Dozwolone pieczywo 50 g z dozwolonym masełkiem 10 g, pasta z makreli, zielona cebulka, ogórek kiszony, czerwona papryczka, herbatka 
malinowa 200 g; DRUGIE ŚNIADANIE*: cząstki jabłuszek 

OBIAD 
497(kcal) 

krupnik z warzywami, kaszą jaglaną, koperkiem 250 g, klops jajeczny w sosie koperkowym 40 g, puree ziemniaczane 110 g, buraczki 60 g, 
kompot z rabarbaru 200 g 

PODWIECZOREK 
229 (kcal) 

Kanapka z dżemem 80 g 

ALERGENY 1,3,4,7,9 

*dotyczy żłobka 
 
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji:  
 1 – zboża, zawierające gluten, 2 - skorupiaki i produkty pochodne, 3 - jaja i produkty pochodne, 4 - ryby i produkty pochodne, 5 - orzeszki ziemne (arachidowe), 6 - soja i i produkty pochodne, 7 - mleko i produkty 
pochodne, 8 – orzechy, 9 - seler i produkty pochodne, 10 - gorczyca i produkty pochodne, 11 - nasiona sezamu i produkty pochodne, 12 - dwutlenek siarki, 13 – łubin, 14 – mięczaki 

  

CATERING: Restauracja JANOSIK 41-902 Bytom, Piłsudskiego 15 

 

 


