
 
 

Składniki potraw z wyszczególnieniem  
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 Budyń z bananem 
 

• Budyń 
Skład: skrobia ziemniaczana, cukier, skrobia kukurydziana, kakao, aromaty, może zawierać śladowe 
ilości mleka 

• Mleko 
• Banan 

 
 
 
 

 Budyń  
• Budyń 

Skład: skrobia ziemniaczana, cukier, skrobia kukurydziana, kakao, aromaty, może zawierać śladowe 
ilości mleka 

• Mleko 
 
 
 
 
 

 Budyń z potartą czekoladą 
 

• Budyń 
Skład: skrobia ziemniaczana, cukier, skrobia kukurydziana, kakao, aromaty, może zawierać śladowe 
ilości mleka 

• Mleko 
• Czekolada gorzka 

miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny 
(z soi), aromat, Masa kakaowa minimum 70%. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, nasiona sezamu, mleko, pszenicę i jaja. 
 

 
 
 

 
 Deser czekoladowy z bananami i orzechami 
 

• Ser twarogowy 
Skład: mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie 

• Banan 
• Orzechy włoskie 

Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 
• Kakao 

Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 
 
 
 
 



 
 

 Deser twaróg z musem truskawkowym 
 

• Ser twarogowy 
Skład: mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie 

• Truskawki 
• Mleko 

 
 Deser serowo miodowy 
 

• Ser twarogowy 
Skład: mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie 

• Mleko 
• Miód  

Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy 
• Cytryna 

 
 

 Deser z kaszy jaglanej i rodzynek 
 

• Kasza jaglana 
Produkt może zawierać gluten 

• Rodzynki 
• Miód  

Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy 
• Kokos 

wiórki kokosowe, substancja konserwująca - dwutlenek siarki 
Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 

• Migdały 
migdały blanszowane w płatkach 
Produkt może zawierać gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 
 
 
 
 
 

 Kisiel 
 

• Kisiel 
skrobia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, aromat, witamica C, barwnik, kwas karminowy, 
zagęszczony sok z owoców 
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu i mleka, selera 
 
 
 
 



 Kisiel z pomarańczą 
 

• Kisiel 
skrobia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, aromat, witamica C, barwnik, kwas karminowy, 
zagęszczony sok z owoców 
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu i mleka, selera 

• Pomarańcza 
 

 
 

 Kisiel z jabłkiem 
 

• Kisiel 
skrobia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, aromat, witamica C, barwnik, kwas karminowy, 
zagęszczony sok z owoców 
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu i mleka, selera 

• Jabłka 
 
 

 Babka 
 Jaja kurze 
 mąka pszenna  
 proszek do pieczenia  

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), mąka pszenna 
Możliwa obecność mleka. 

 masło 
śmietanka (z mleka), 

 

 Barszcz 
  Porcja rosołowa  
  marchew  
  pietruszka korzeń 
   seler korzeniowy  
  Burak  
  pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
  czosnek  
  zioła-lubczyk  

  może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), jaja,  soję, dwutlenek 
siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
 pietruszka(przyprawa) 

 

 Bawarka 
 Mleko spożywcze 2 % tłuszczu 
  miód pszczeli 
  herbata 



 Barszcz zabielany 
 Burak  
  mąka pszenna  
 śmietana 12% tłuszczu  
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 porcje rosołowe  
 marchew  
 pietruszka korzeń  
 seler korzeniowy 

 
 

 Surówka z białej kapusty zabielona 
 Kapusta biała  
 marchew  
 koperek świeży 
  cebula 
  ocet jabłkowy 
  śmietana 12% tłuszczu  
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Jabłko 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt 

może zawierać śladowe ich ilości. 
  zioła-lubczyk 

 może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), 
jaja, soję, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 

  por 
 
 

 Surówka z białej kapusty 
 Kapusta biała 
  Marchew 
  koperek świeży 
  Cebula 
  ocet jabłkowy 
  Jabłko 
  oliwa z oliwek 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 

zawierać śladowe ich ilości. 
 
 zioła-lubczyk 
 produkt może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję, 

dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
  por 



 Brokuły w sosie czosnkowym  
 Brokuły  
 czosnek  
 śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 jogurt naturalny 2% 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 sól morska 
 sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 

536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 

 pieprz ziołowy  
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 

zawierać śladowe ich ilości. 
 ocet jabłkowe 

 

 Brokuły gotowane 
 Brokuły  
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 Brukselka gotowana 

 Brukselka mrożona  
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 ocet jabłkowy 
  olej rzepakowy 

 

 Bukiet warzyw 
 Warzywa na patelnię paski  
 marchew, seler, pietruszka, por 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
 pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilości. 
 ocet jabłkowy 

 



 Sałatka ze świeżych buraków 
 Burak 
  oliwa z oliwek 
  Cebula 
  pieprz przyprawa 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
 Ocet 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilości. 
  sól morska  
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 jabłko 
 

 Sałatka ze świeżych buraków 
 Burak  
 oliwa z oliwek 
  cebul 
  pieprz przyprawa 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
  ocet 
 pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilości. 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

  jabłko 
 
 
 

 Ciasto marchewkowe 
 Marchew  
 mąka pszenna 
  proszek do pieczenia 
substancje spulchniające: węglany sodu, difosforany, mąka pszenna 
Produkt może zawierać soję, mleko i orzechy laskowe. 
  soda oczyszczona 
Może zawierać soję, mleko, pszenicę i orzechy laskowe. 
 jaja kurze 
  cukier 
 olej rzepakowy 

 



 Potarta gorzka czekolada 
 Czekolada gorzka 
miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory 
(lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64% 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, mleko, zboża, jaja. 

 

 

 Dodatki do kanapek: 
 
*pomidor 
*ser do krajania 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka,  
*szynka 
polędwica wieprzowa (77%), woda, sól, białko roślinne sojowe, stabilizatory (E 451, E 452, E 450), 
maltodekstryna, substancje zagęszczające (E 407, E 425), białko zwierzęce wieprzowe, przeciwutleniacz (E 
301), regulator kwasowości (E 326, E 261, E 262), wzmacniacz smaku (E 621), substancja konserwująca (E 
250) 
*ser twaróg 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
*ser twaróg, kostka 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
*śledź 
ryba - śledź (Clupea harengus), olej roślinny (rzepakowy), sól, regulator kwasowości (kwas octowy) 
*serek almette śmietankowy 
ser twarogowy, odtłuszczone mleko w proszku, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 
*miód 
*ogórek zielony 
*masło 
śmietanka (z mleka), 
*pietruszka 
*rzodkiewka 
*ogórek kiszony 
    ogórki kwaszone, zalewa (woda, sól, koper, czosnek, chrzan) 
    Informacja dla alergików: produkt może zawierać gorczycę. 

*sałata zielona 
*szczypiorek 
*łosoś  
łosoś atlantycki (Salmo salar), sól 

*kukurydza 
*groszek 
*Mozarella 
mleko, podpuszczka, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 



 Pieczywo: 
*chleb pszenno-żytni 

mąka pszenna (39,4%), mąka żytnia (16,9%), woda, sól, naturalny zakwas chlebowy: mąka żytnia, woda, 
drożdże 
Produkt może zawierać jaja, soję, mleko, łubin, sezam i orzechy. 

*chleb orkiszowy 
mąka orkiszowa (pełnoziarnista (29%), jasna (26%)), mąka pszenna, otręby pszenne, sól spożywcza, 
wysuszony kwas żytni, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy 
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu (żyto) oraz produkty pochodne mleka. 

*chleb graham 
mąka pszenna (w tym graham 45,8%), woda, mąka żytnia, sól, kminek 
Produkt może zawierać jaja, soję, mleko, orzechy arachidowe, nasiona sezamu. 

*chleb ziarnisty 
rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (61%), woda, ekstrakt słodowy jęczmienny, mąka 
pszenna, sól, błonnik owsiany, drożdże 

Może zawierać śladowe ilości nasion sezamu i orzechów laskowych. 

*bułka grahamka 
mąka pszenna (w tym graham 45,8%), woda, mąka żytnia, sól, kminek 
Produkt może zawierać jaja, soję, mleko, orzechy arachidowe, nasiona sezamu. 

*bułka żurawinowa 
Mąka pszenna typ 500, woda, mąka pszenna typ 1850, żurawina, ziarno pszenicy, drożdże, sól 
*bułeczka maślana 
 mąka pszenna, woda, cukier, margaryna, mleko w proszku, drożdże, sól. 
 

 
 Pałeczki kukurydziane 

kaszka kukurydziana, sól 
 

 
 Fasolka szparagowa gotowana 

 Fasolka szparagowa mrożona żółta 
fasola szparagowa żółta 100% 

Może zawierać : Seler 

  Cebula 
  ocet jabłkowy 
  olej rzepakowy 
 fasolka szparagowa mrożona zielona 
fasola szparagowa 100%.Może zawierać seler 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 



 Fasolka po bretońsku 
 
 Fasola kolorowa 
  mąka pszenna 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30% ±2% 
  kurczak filet 
  papryka świeża 
  papryka słodka- przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Cebula 
  olej rzepakowy 

 
 Sałatka z fasolki szparagowej świeżej 

 Fasola szparagowa 
  Cebula 
 ocet jabłkowy 
 olej rzepakowy 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 Frankfuterki 
 frankfuterki 

 
 Frytki 

 Frytki  
ziemniaki, oleje roślinne (4,9%): rzepakowy, słonecznikowy (w zmiennych proporcjach) 
 olej rzepakowy 

 
 

 Galaretka 
 Galaretka 
.  
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: antocyjany, 
kurkumina, koszenila 

Może zawierać soję, mleko, pszenicę i orzechy laskowe 

 

 Galaretka z truskawkami 
 Galaretka deser 
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: antocyjany, 
kurkumina, koszenila 
Może zawierać soję, mleko, pszenicę i orzechy laskowe. 

   Truskawki 



 Galaretka z jagodami 
 Galaretka deser 
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, koncentrat roślinny (marchwi 
i hibiskusa), maltodekstryna 
  jagody mrożone 
 

 Deser – owoce z galaretką i ryżem  
 Galaretka deser 
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, koncentrat roślinny (marchwi 
i hibiskusa), maltodekstryna 
  ryż biały 
  Gruszka 
  Banan 
  Nektaryna 
  jabłko 

 
 Gulasz po węgiersku z kaszą 

 Cebula 
  mąka pszenna 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Kasza 
  ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
 mięso gulaszowe wieprzowe 
 czosnek granulowany 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  papryka czerwona konserwowa 
papryka (47%), woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
 produkt może zawierać dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 

 
 

 Gołąbki leniwe 
 
 Kapusta biała 
  ryż brązowy 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten,  

  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilości. 
  pieprz cytrynowy 



sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

  pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 

      Informacja dla alergików: produkt może zawierać mleko, dwutlenek siarki i siarczyny,  

     gorczycę, seler                                             

  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30% +/-2%. 
  olej rzepakowy 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 

 
 
 

 Sałatka a la grecka 
 Ogórek 
  pieprz-przyprawa 
 Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
  Pomidor 
  sałata lodowa 
 oliwki zielone marynowane, konserwowe 
 oliwki zielone (51%), woda, sól (max 5,5%), regulator kwasowości: E270, E330, 

przeciwutleniacz: E300 

 
 Gulasz po węgiersku wieprzowy 
 Cebula 
  mąka pszenna, 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  papryka czerwona konserwowa 
papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, olej rzepakowy, gorczyca biała, ziele angielskie, pieprz czarny, 
liść laurowy 
  ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
  Czosnek 
  liść laurowy 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  mięso gulaszowe wieprzowe 
 olej rzepakowy 



 
 

 Gulasz drobiowy 
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  kurczak-filet 
  mąka pszenna 
  papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilośc 

  pieprz cytrynowy  
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 

 Gulasz wołowy 
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Mięso wołowe 
  mąka pszenna 
  papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilośc 

  pieprz cytrynowy  
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 

 
 

 
 
 
 



 Gulasz z indyka 
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  filet z indyka 
  mąka pszenna 
 papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża 
zawierającegluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie 

  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilośc 

 Gulasz mieszany 
 Schab bez kości 
  karczek bez kości 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  mąka pszenna 
  Cebula 
  kurczak-filet 
  papryka słodka przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża 
zawierającegluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki,ziemne i sezam. 
  papryka świeża 
 

 Pieczeń z indyka beztłuszczowo (z pieca)  
 Udziec indyczy 
  papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża 
zawierającegluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  przyprawa do kurczaka  
sól, papryka słodka, czosnek (7%), owoc kolendry, cukier, kurkuma, majeranek, imbir, chili, kmin 
rzymski, gorczyca biała, kminek, goździki Produkt może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 Filet z indyka beztłuszczowo (z pieca)  

 Filet z indyka 
  papryka słodka – przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 



 
 Jabłka pod kruszonką 
 Jabłko  
 mąka pszenna 
  masło 
śmietanka (z mleka) 
 przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 

 Śliwki z rabarbarem pod kruszonką 
 Śliwki  

Produkt może zawierać: seler, gorczycę, mleko, jaja, mąkę pszenną 
 rabarbar 
 mąka pszenna 
  masło 
śmietanka (z mleka) 
 przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
 
 

 Jabłka z porzeczką pod kruszonką 
 Porzeczka 

Produkt może zawierać: seler, gorczycę, mleko, jaja, mąkę pszenną 
 Jabłka 
 mąka pszenna 
  masło 
śmietanka (z mleka) 
 przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 

 Kasza jaglana 
 Kasza jaglana 

 
 Jajecznica ze szczypiorkiem 

 Jaka kurze 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
  Szczypiorek 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 



 Jajko gotowane 
 Sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
  jajko kurze 

 Jajko sadzone 
 Jajko kurze 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
  olej rzepakowy 

 
 Zupa warzywa paski 

 Śmietana 12% tłuszczu 

śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 warzywa na patelnię-paski 
 marchew, seler, pietruszka, por 
  mąka pszenna 
 Masło 
śmietanka (z mleka) 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

      Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są           używane 
w zakładzie 

  zioła-lubczyk 
Informacja dla alergików: produkt może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko 
(łącznie z laktozą), jaja, soję, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 

 

 Kluski na parze 
 Mąka pszenna 
  drożdże piekarskie prasowane 
 mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  jajka kurze 
 Masło 
śmietanka (z mleka) 
  Cukier 

 

 Jogurt w kubku 
 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 



 
 Jogurt bananowy 

 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 banan 

 
 Jogurt naturalny (dodatek)  

 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 

 
 Omlet z jajek 

 Jajka kurze-całe 
  mąka pszenna 
  olej rzepakowy, 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 Ryż zapiekany z jabłkiem 

 Mleko spożywcze 2 % tłuszczu 
 Masło 
śmietanka (z mleka) 
  jabłko 
  przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
  ryż biały 

 
 Kakao z miodem 

 Kakao niesłodkie 
Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 
  mleko spożywcze 2 % tłuszczu 
  miód  pszczeli 

 

 Kakao z cukrem 
 Kakao niesłodkie 
Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 

  mleko spożywcze 2 % tłuszczu, cukier 

 



 Klopsiki z jajka i mrożonego kalafiora 
 Jajka kurze całe 
  kalafior świeży 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
 
  olej rzepakowy 
  szczypiorek 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 Kalafior gotowany z bułką tartą 
 Kalafior świeży 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 

 
 Klopsiki z jajka i świeżego kalafiora 

 Jajka kurze całe 
  kalafior świeży 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  olej rzepakowy 
 Szczypiorek 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 Kapusta z grzybami 

 Kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
  pieczarka uprawna świeża 
 Masło 
śmietanka (z mleka) 
  cebula 

 
 Kapusta młoda lekko zasmażana 

 Młoda kapusta 
  Cebula 
  mąka pszenna 
  ocet jabłkowy 
 oliwa z oliwek 



 Kapusta biała zasmażana 
 Kapusta biała 
  Cebulka 
  mąka pszenna 
 ocet jabłkowy 
  masło 
śmietanka (z mleka) 

 
 Kasza 

 Kasza 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
 

 
 Kasza manna z bananem 

 Mleko spożywcze 2 % tłuszczu 
  kasza manna 
  banan 

 
 Kasza manna 

 Mleko spożywcze 2 % tłuszczu 
 kasza manna 
  miód pszczeli 

 
 Kawa z mlekiem 

 Kawa zbożowa 
zboża 72% (jęczmień, żyto), cykoria, burak cukrowy - prażone 
  miód pszczeli 
 mleko spożywcze 2 % tłuszczu 

 
 Kiełbaska śniadaniowa 

 Kiełbaska śniadaniowa drobiowa 
  sos ketchup 
pomidory (198 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia modyfikowana, aromat naturalny 

Produkt może zawierać seler. 

 Kiełbasa z grilla 
 Kiełbasa biwakowa 
  sos ketchup 
pomidory (198 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia modyfikowana, aromat naturalny 

Produkt może zawierać seler. 



 Klopsiki z ryby 
 Dorsz 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  jajko kurze całe 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  olej rzepakowy 

 
 

 Klopsiki z jajek 
 Jajka kurze całe 
  Cebula 
  Szczypiorek 
 bułka tarta 
 mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
 
  olej rzepakowy 

 
 

 Klopsiki w sosie pomidorowym 
 Mięso mielone  
 pomidory bez skórki 
pomidory (65%), zagęszczony sok pomidorowy (35%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
  koncentrat pomidorowy 30 
Zawartość ekstraktu 30% +/-2%. 
  jaja kurze całe  
 Masło 
śmietanka (z mleka), 

 
 

 Klopsiki w sosie śmietankowym 
 Mięso mielone 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  jajka kurze całe 
  mąka pszenna 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 
 



 Kluski 
 Skrobia ziemniaczana 
 produkt może zawierać gluten ze zbóż, orzechy i sezam. 
  ziemniaki późne 
  jaja kurze całe 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 

 
 Kluski z mięsem 

 Kluski z mięsem 
ziemniaki (30%), woda, skrobia ziemniaczana (19%), mięso wieprzowe (5%), płatki ziemniaczane (5%), 
mąka pszenna, białko sojowe, cebula, włoszczyzna (por, marchew, pietruszka, seler), mięso wołowe (0,7%), 
sól, tłuszcz wieprzowy, błonnik pszenny, przyprawy (zawierają seler), cebula smażona (cebula, olej 
palmowy, mąka pszenna, sól), kurkuma, Zawartość nadzienia 19% 
Mogą zawierać mleko. 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  cebula 

 
 Kluski kładzione z serem 

 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  ser twarogowy tłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 

 
 Kluski kładzione 

 Mąka pszenna  
 jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  sól morska  
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 

 Knedle ze śliwkami 
woda, śliwki 20%, płatki ziemniaczane, skrobia ziemniaczana, mąka pszenna, cukier, stabilizatory (guma 
guar, skrobia modyfikowana), błonnik pszenny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, Zawartość 
farszu: nie mniej niż 20% 
Składniki alergenne: produkt zawiera zboża zawierające gluten. Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

  Masło 
śmietanka (z mleka), 



 Koktajl bananowy 
 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 

 
 Koktajl shreka 

 Maślanka spożywcza 1,5% tłuszczu  
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 
  szpinak mrożony 
 Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, mleka. 

 
 Koktajl malinowy 

 Maliny mrożone 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 

 
 Koktajl z owoców leśnych 

 Jagody mrożone 
  maliny mrożone 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  Banan 

 

 Koktajl porzeczkowy 
 Porzeczka mrożona 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu  
 banan 

 
 Koktajl truskawkowy 

 Truskawki  
 jogurt naturalny 2% tłuszczu  
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 mleko spożywcze 2% tłuszczu  

 
 



 Koktajl jagodowy 
 Jagody mrożone 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 

 
 Koktajl wiśniowy 

 Wiśnie mrożone 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 

 
 Kompot z wanilią i cynamonem 

 Mieszanka kompotowa  
owoce 100% w zmiennych proporcjach - śliwka, porzeczka czerwona, aronia, truskawka, wiśnia 
 Wanilia 
cukier puder, wanilia w proszku (6%), naturalny aromat waniliowy (1%) 
  cynamon laska 
Produkt może zawierać śladowe ilości zboża zawierającego gluten, jajek, soi, selera, sezamu, mleka 
(laktoza) i gorczycy. 
 

 Kompot 
 Kompot 
owoce 100% w zmiennych proporcjach - śliwka, porzeczka czerwona, aronia, truskawka, wiśnia 

 
 Sos koperkowy 

 Mąka pszenna  
 śmietana 12% tłuszczu  
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 koperek 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 Kopytka 

 Ziemniaki późne  
 skrobia ziemniaczana  
produkt może zawierać gluten ze zbóż, orzechy i sezam. 
 jaja kurze całe 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 



 Kopytka z twarogiem 
 Jaja kurze całe 
  ziemniaki wczesne 
  skrobia ziemniaczana 
produkt może zawierać gluten ze zbóż, orzechy i sezam. 
  ser twarogowy tłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 

 
 Kotlet mielony 

 Mięso mielone  
 jajka kurze całe 
  cebula 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  olej rzepakowy 

 

 Krupnik 
 Porcje rosołowe  
 kasza  
 seler korzeniowy 
 marchew 
 pietruszka-korzeń 
 zioła-lubczyk 
 produkt może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję, 
dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 

 
 Kryształki galareta 

 Galaretka 
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty roślinne (hibiskusa i 
marchwi, słodkiego ziemniaka, rzodkiewki, wiśni, jabłka), aromat, maltodekstryna 

 
 Kasza kuskus 

 Kasza kuskus 

 
 Łazanki I 

 Cebula 
  kapusta biała 
  koncentrat pomidorowy 30 
Zawartość ekstraktu 30% +/-2% 
  Makaron 
mąka makaronowa pszenna, jaja 
  kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
  Czosnek 
  sos ketchup 



pomidory (198 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia modyfikowana, aromat naturalny 
Produkt może zawierać seler. 
  pieprz przyprawa 
  pomidor bez skórki 
  sól morska  
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
 kurczak filet 

 
 Łazanki II 

 Cebula  
 kapusta biała  
 koncentrat pomidorowy 30% procentowy  
 makaron  
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
 kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
  czosnek 
  sos ketchup 
pomidory (198 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia modyfikowana, aromat naturalny 
Produkt może zawierać seler. 
  pieprz przyprawa  
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 pomidor bez skórki  
pomidory (65%), zagęszczony sok pomidorowy (35%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
  kiełbasa śląska, 
 szynka kanapkowa 

 
 Zupa mleczna z makaronem 

 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  makaron czterojajeczny 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  miód pszczeli 

 Makaron w sosie pieczarkowym własnym 
 Cebula  
 śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  pieczarka uprawna świeża 
  Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  papryka słodka przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 Masło 
śmietanka (z mleka) 



 Makaron z twarogiem i jabłkiem 
 Ser twarogowy tłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
 Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
  miód pszczeli 
 jabłko 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
 

 
 Makaron z twarogiem i owocami 
 Ser twarogowy tłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
 Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
  miód pszczeli 
 Jagody 
 pomarańcze 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 Makaron z twarogiem i miodem 

 Ser twarogowy tłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
 Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
  miód pszczeli 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
 
 



 Makaron z jabłkiem 
 Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  Jabłko 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 
 Makaron ze szpinakiem 

 Makaron  
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
  szpinak mrożony 
Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, mleka. 
  Cebula 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
 Czosnek 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  jajka kurze całe 

 
 Mus Kubusiowy 

 Kubuś mus 
przeciery z: bananów (58%), jabłek (30%) i marchwi (7%), sok jabłkowy (5%) z zagęszczonego soku, 
witamina C, aromat 

 
 Mus z owoców leśnych 

 Maliny mrożone 
  jagody mrożone 
  Wanilia 
cukier puder, wanilia w proszku (6%), naturalny aromat waniliowy (1%) 
  banan 

 Mus malinowy 
 Maliny mrożone 
  śmietana 12% tłuszcz 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 banan 



  Mus czekoladowy 
 jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
 Banan 
 Kakao 

Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 
 

 Zupa mleczna z kaszą manną 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
 kasza manna 
  miód pszczeli 

 
 Makaron z pesto bazyliowym 

 Bazylia świeża 
  Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  bazylia suszona 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  czosnek granulowany 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  oliwa z oliwek 
  olej rzepakowy 

 
 Marchewka z jabłkiem 

 Marchew  
 jabłko 

 
 Maślanka do picia 

 Maślanka spożywcza 1,5% tłuszczu 
maślanka naturalna pasteryzowana, mleko pasteryzowane, mleko odtłuszczone w proszku, żywe kultury 
bakterii mlekowych 
 

 Kotlety eskalopki 
 Kurczak filety 
  jajka kurze całe 
  olej rzepakowy 
  mąka pszenna 
  papryka słodka przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  skrobia ziemniaczana 
 produkt może zawierać gluten ze zbóż, orzechy i sezam. 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 



 Eskalopki mięsno warzywne 
 Kurczak-filet 
  jajka kurze całe 
  olej rzepakowy 
  mąka pszenna 
  papryka słodka przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  skrobia ziemniaczana 
produkt może zawierać gluten ze zbóż, orzechy i sezam. 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  pieczarki mrożone 
Produkt może zawierać śladowe ilości orzechów. 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  papryka świeża 

 

 Kotlet z drobiu 
 Kurczak filety 
 Olej rzepakowy 
 Bułka tarta 
 Jajka 
 Pieprz ziołowy  
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 Gulasz z wątróbki drobiowej  

 Wątróbka kurczaka 
  Cebula 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  mąka pszenna 

 Mizeria 
 Ogórek 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 szczypiorek 

 
 Mleko 

 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  miód pszczeli 

 



 
 Mleko z płatkami owsianymi  

 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  płatki owsiane 
Produkt zawiera gluten. 

 
 Moczka 

 Mąka pszenna 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  Daktyle 
Produkt może zawierać gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 
  Kompot 
 figi suszone 
Produkt może zawierać gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy, oraz sezam. 
  Migdały 
produkt może zawierać inne orzechy. 
  orzechy włoskie 
  orzechy laskowe 
  piernik blok 
mąka pszenna, marmolada 20% (przecier jabłkowy, przecier aroniowy, przecier wiśniowy, przecier 
śliwkowy, cukier, pektyna - substancja żelująca), cukier, olej rzepakowy, syrop glukozowy (z pszenicy), 
woda, cukier inwertowany, karmele- barwnik, maślanka, węglany (sodu, amonu) - substancje 
spulchniające, jaja, przyprawy korzenne, serwatka w proszku (z mleka), masło, kwas cytrynowy - regulator 
kwasowości, sól 
Produkt może zawierać śladowe ilości soi. 
  czekolada gorzka 
miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory 
(lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64% 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, mleko, zboża, jaja. 
 
  rodzynki suszone 
rodzynki, olej z nasion bawełny 
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu, orzeszków ziemnych, innych orzechów oraz sezamu. 
  morele suszone 
morele suszone bez pestek, olej kokosowy, substancja konserwująca - dwutlenek siarki 
Produkt może zawierać: orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 
  kakao 16% proszek 
Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 
  cytryna 

 
 Moczka 2 

 Mąka pszenna 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  Daktyle 
Produkt może zawierać gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 
  kompot  
 figi suszone 
Produkt może zawierać gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 



  Migdały 
produkt może zawierać inne orzechy. 
  orzechy włoskie 
  orzechy laskowe, 
  piernik blok 
mąka pszenna, marmolada 20% (przecier jabłkowy, przecier aroniowy, przecier wiśniowy, przecier 
śliwkowy, cukier, pektyna - substancja żelująca), cukier, olej rzepakowy, syrop glukozowy (z pszenicy), 
woda, cukier inwertowany, karmele- barwnik, maślanka, węglany (sodu, amonu) - substancje 
spulchniające, jaja, przyprawy korzenne, serwatka w proszku (z mleka), masło, kwas cytrynowy - regulator 
kwasowości, sól 
Produkt może zawierać śladowe ilości soi. 
  czekolada gorzka 
miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory 
(lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64% 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, mleko, zboża, jaja. 
  rodzynki suszone 
 rodzynki, olej z nasion bawełny 
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu, orzeszków ziemnych, innych orzechów oraz sezamu. 
  morele suszone 
 morele suszone bez pestek, olej kokosowy, substancja konserwująca - dwutlenek siarki 
Produkt może zawierać: orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam. 
  kakao niesłodkie 
Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 
  Cytryna 
  śliwki suszone   
produkt może zawierać orzechy, nasiona sezamu. 

 
 

 Filet z kurczaka kurczak-beztłuszczowy (z pieca)   
 Kurczak-filet 
  zioła prowansalskie, 
oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości 
 Tymianek 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 
  suszony koper 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie 
  Gorczyca 
 pieprz cytrynowy 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 



 Pulpety w sosie koperkowym 
 Mięso mielone 
  jaja kurze całe 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  liście laurowe 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  czosnek granulowany 
produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  koper świeży 
  koperek 
 

 Kotlet schabowy panierowany  
 Schab bez kości 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  jaka kurze całe 
  mąka pszenna 
  olej rzepakowy 

 
 Szpinak na gęsto 

 Szpinak mrożonymleka.  
 Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  mąka pszenna 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  jajka kurze całe 

 
 Mus bananowy 

 Banan 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  cytryna  

 
 Mus bananowy z jogurtem 

 Banan 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  cytryna 



 Mus truskawkowo bananowy 
 Truskawki 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  banan 
 

 Mus truskawkowo malinowy  
 Truskawki 
  maliny mrożone 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 

 Mus jabłkowy 
 Jabłka 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 

 
 Naleśniki z twarogiem i jagodami 

 Mąka pszenna 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  jajka kurze całe 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  jagody mrożone 
 

 Naleśniki z twarogiem i świeżymi jagodam 
 Mąka pszenna 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  jajka kurze całe 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  jagody świeże 
 

 Naleśniki z twarogiem i pomarańczą 
 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  pomarańcza 



 Naleśniki ze szpinakiem i serem 
 Mąka pszenna 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
 Jaja kurze całe 
 Olej rzepakowy 
 Ser gouda tłusty 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato) 
 Szpinak mrożony 
Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, mleka. 

 
 Naleśniki z pieczarkami i serem 

 Mąka pszenna 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  jajka kurze całe 
  olej rzepakowy 
  pieczarka uprawna świeża 
  ser gouda tłusty 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato) 

 
 Sałatka z ogórka z jogurtem naturalnym 

 Ogórek 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  Koperek 
 ocet jabłkowy  
 pieprz czarny 
 zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 Sałatka z zielonego ogórka 

 Ogórek 
  ocet jabłkowy 
  Cebula 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilości. 

 
 Filet opiekany w zalewie 

 Miruna 
  ocet jabłkowy 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  olej rzepakowy 
  Cebula 



  przyprawa ziele angielskie 
nasiona sezamu, mleko, zboża zawierające gluten, jaja, soję, gorczycę, seler, orzechy. 
  jajka kurze całe 

 
 Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym 
 jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  banan 
  winogrona 
 Mandarynki  
 gruszka 

 
 Owoce z jogurtem naturalnym 
 jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  jabłko 
  winogrona 
 kiwi 
 banan 

 
 Ciasteczko z płatków owsianych  

 Płatki owsiane 
Produkt zawiera gluten 
  jajka kurze całe 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  słonecznik nasiona 

 
 Pałeczki z kurczaka 

 Pałeczki z kurczaka 
kaszka kukurydziana, sól 
  Czosnek granulowany 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  papryka słodka przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pieprz zielony 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  gorczyca 
 

 Parówki gotowane 
 Parówki popularne 
  sos ketchup 
pomidory (198 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia modyfikowana, aromat naturalny 

Produkt może zawierać seler. 



 Pasta z sera i jajek 
 Ser gouda tłusty 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato) 
  jajka kurze całe 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
 

 Pasta (ser jajko szynka) 
 Ser gouda tłusty  
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato 
 jajka kurze całe 
  masło 
śmietanka (z mleka), 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  szynka kanapkowa 
 

 Pasta z kiełbasy i sera 
 Szynka kanapkowa 
  ser gouda tłusty 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 

 Pasta z łososia 
 Łosoś 
 ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 pieprz zielony 
 Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 

z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam 
 
 

 Pasta Plastuś 
 Kukurydza konserwowa 
kukurydza, woda, cukier, sól 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 ser gouda tłusty 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato 
 szynka kanapkowa 



 Pasta z czerwonej fasoli 
 Fasolka z puszki 
fasola czerwona (60%), woda, sól 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
 Szczypiorek 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Pierogi z brokułami i szpinakiem 
 Pierogi z brokułami i szpinakiem 
 
  Masło 
śmietanka (z mleka) 
  cebula 
 

 Piersi w sosie pieczarkowym 
 Kurczak filet 
  pieczarka uprawna świeża 
  cebula 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  papryka słodka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  olej rzepakowy 
 

 Piersi z kurczaka w sosie cebulowym 
 Kurczak filet 
  Cebula 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Czosnek 
  Oregano 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  zioła prowansalskie 
oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek 

W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 

 Pierogi z serem 
 Pierogi z serem twarogowym  
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
 masło 
śmietanka (z mleka), 



 Pierogi z truskawkami  
 Pierogi z truskawkami  
mąka pszenna, truskawki 26%, woda, cukier, olej rzepakowy, substancja zagęszczająca (skrobia 
modyfikowana), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, barwnik (karoteny) 
Produkt może zawierać mleko, jaja, soję, gorczycę, seler, orzechy. 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  masło 
śmietanka (z mleka), 
 

 Placki ziemniaczane 
 Ziemniaki wczesne 
  mąka pszenna  
 jaja kurze całe  
 olej rzepakowy 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  Cebula 
  Czosnek 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pieprz cytrynowy 

 
 Racuchy z jabłkiem 

 Mąka pszenna 
  jaja kurze całe 
  olej rzepakowy jabłko 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  drożdże piekarskie prasowane 

 

 Rizotto z sosem pomidorowym 
 Mięso mielone 
  jajka kurze całe 
  ryż brązowy 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
 produkt może zawierać mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
  Marchew 
 pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 

 
 



 Ryba smażona dorsz lub miruna 
 Dorsz(miruna) 
  jajka kurze całe 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  olej rzepakowy 
  Tymianek 
 produkt może zawierać śladowe ich ilości 
 gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu  
  pieprz cytrynowy 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 

 Ryba w mące 
 Miruna 
 jajka kurze całe 
  olej rzepakowy uniwersalny 
  mąka pszenna 
 pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

 

 Ryba na parze 
 Miruna 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 
produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 
  koperek 

 
 
 Ryba zapiekana z porem, groszkiem i marchewką 

 Dorsz 
  groszek mrożony 
groch zielony 100% 
  Por 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  Marchew 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 
 



 Ryba po grecku 
 Miruna 
  olej rzepakowy 
  Cebula 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
  warzywa na patelnię paski 
marchew, seler, pietruszka, por 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
produkt może zawierać mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
  bułka tarta 
mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
  jajka kurze całe  

 Ryż brązowy zapiekany z jabłkiem 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
  ryż brązowy 

 Ryż brązowy  
 Ryż brązowy 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 

 Zapiekanka ryżowa drobiowo-warzywna 
 Kiełbaska śniadaniowa drobiowo 
  groszek zielony konserwowy bez zalewy 
groszek zielony, woda, sól 
  ser gouda tłusty 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), kultury 
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik (annato) 
  ryż brązowy 
  Cebula 
  papryka kolorowa 
  jajka kurze całe 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  olej rzepakowy 
  ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
  pieczarka uprawna świeża 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Tymianek 
.produkt może zawierać śladowe ich ilości 
 gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu  



 Zupa mleczna z ryżem 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  ryż biały 
 przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam 
 

 Zupa mleczna z ryżem brązowym 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  ryż brązowy 
  cynamon przyprawa 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam 

 
 Ryż na sypko 

 Ryż biały 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 

 
 Sałata zielona ze śmietaną 

 Sałata zielona 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

  ocet jabłkowy 
 

 Surówka z kiszonej kapusty 
 Kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
  cebula  
 oliwa z oliwek 
 jabłko  
 pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 Sałata lodowa z sosem jogurtowym 

 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  sałata lodowa 
  pieprz cytrynowym 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 



Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

   pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Sałata lodowa z oliwą 
 Sałata lodowa 
  oliwa z oliwek 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

 Sałata zielona z oliwą 
 Sałata zielona 
  oliwa z oliwek 
  ocet jabłkowy 
  zioła prowansalskie 
oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek 

W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 

  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

  zioła-lubczyk 
 produkt może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję, 
dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
  pieprz cytrynowy 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 Sałata lodowa ze śmietaną 
 Śmietana 12% 

śmietanka pasteryzowana, żywe kultury bakterii mlekowych 
 Sałata lodowa 
 Oregano, pieprz 
 
 

 Kiszona kapusta lekko zasmażana 
 Kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 Cebula 



  mąka pszenna 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łączniez laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Schab pieczony beztłuszczowo (z pieca) 
 Schab bez kości 
  kurkuma przyprawa 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

  papryka słodka przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 

 Schab ze śliwką beztłuszczowo (z pieca) 
 Schab bez kości 
  kurkuma przyprawa 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj,soi glutenu, produkt 
może zawierać śladowe ich ilości.  
 pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

  śliwki 
 produkt może zawierać orzechy, nasiona sezamu. 

 
 

 Sałatka z selera z rodzynkami 
 Seler korzeniowy 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  rodzynki suszone 
rodzynki, olej z nasion bawełny 

Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu, orzeszków ziemnych, innych orzechów oraz sezamu. 

  cytryna 

 
 
 
 
 



 
 Zupa selerowa 

 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  mąka pszenna 
  pietruszka korzeń 
  Marchew 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 
  suszona pietruszka 
produkt może zawierać śladowe ilości zboża zawierającego gluten, jajek, soi, selera, sezamu, mleka 
(laktoza) i gorczycy. 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 seler korzeniowy 
 

 Surówka z ogórka, marchwi i jabłka 
 Ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
  Marchew 
  Jabłko 
  oliwa z oliwek 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

 
 Sok w kartoniku 

 Napój kartonik 
 

 Surówka z kapusty pekińskiej 
 Kapusta pekińska 
  Jabłko 
  Marchew 
  oliwa z oliwek 
 gorczyca zmielona 
  pieprz cytrynowy 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 ocet jabłkowy 
  por 

 



 Surówka z kapusty pekińskiej i warzy 
 Kapusta pekińska 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  Marchew 
  Pomidor 
  papryka świeża 
  oliwa z oliwek 
  Jabłko 
  ogórek 

 
 

 Kotlet schabowy 
 Schab bez kości 
  olej rzepakowy 
  bułka tarta 
mąka pszenna  (78%) , woda,  drożdże,  sól 
 jajka kurze całe 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

produkt może zawierać śladowe  ilości selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu 

 
 Śledź w śmietanie 

 Śledź w zalewie octowej 
tusza ze śledzia 40% (Clupea Harengus)*, woda, cebula 10%, sól, ocet spirytusowy 3,5%, cukier, marchew, 
kwas octowy: kwas, benzoesan sodu i sorbinian potasu: substancje konserwujące, E 955 i E 954: substancje 
słodzące, ekstrakty liścia laurowego i ziela angielskiego, glutaminian monosodowy: substancja wzmacniająca 
smak Zawiera cukier i substancję słodzącą 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  groszek zielony konserwowy bez zalewy 
groszek zielony, woda, sól 
  kukurydza konserwowa 
kukurydza, woda, cukier, sól 
  Marchewka 
  ogórek kwaszony 
 ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 

 
 
 
 



 Śledź w jogurcie i śmietanie 
 Śledzie marynowane „Rolmopsy” 
rolmopsy (50%) [płaty ze śledzia atlantyckiego (Clupea harengus)* z ogórkiem konserwowym (ogórek, 
woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, aromat naturalny)], sól, woda, ocet spirytusowy, cebula marynowana 
[cebula, woda, regulator kwasowości (kwas octowy), sól, przeciwutleniacze (kwas cytrynowy, kwas 
askorbinowy)], marchew konserwowa [marchew, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól], gorczyca, papryka 
konserwowa [papryka, woda, ocet spirytusowy, sól, cukier], regulatory kwasowości (octany sodu, kwas 
winowy (L(+)-), kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), aromat, sunstancja słodząca 
(sacharyny), *Złowiono w morzu, obszar połowu FAO27. Zawiera cukier i substancję słodzącą 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  groszek zielony konserwowy bez zalewy 
groszek zielony, woda, sól 
  kukurydza konserwowa 
kukurydza, woda, cukier, sól 
  Marchew 
  ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 

 Warzywa na patelnię 
 Warzywa na patelnię paski 
warzywa w zmiennych proporcjach: marchew, seler, pietruszka, por 
  olej rzepakowy 

 
 Deser ptasie mleczko z bananem  

 Galaretka deser 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 

 
 Sok z marchewki i jabłka (naturalny) 

 Marchewka 
  jabłko 
 

 Sok ze świeżych jabłek 
 jabłko 

 
 

 Sok jabłkowy w kartonie 
 Sok jabłkowy 
sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku, witamina c 



 Sok z owoców i warzyw (m,j,p) 
 Marchew 
 Jabłko 
 Seler 
 

 Sok ze świeżych pomarańczy  
 pomarańcza 
 

 Sok z buraka i jabłka 
 Burak 
 jabłko 
 

 Sok z arbuza 
 arbuz 
 

 Surówka z pora 
 Por 
  Jabłko 
  jajko kurze całe 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra 23,5%, papryka słodka, kminek 14,5%, majeranek 14%, chili 3%, liście laurowe 

Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: seler, soja, mleko, zboża zawierające gluten, jaja i 
sezam 

  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 

 
 Sos czosnkowy 

 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Czosnek 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 

 
 Sos z mięs 

 Sos z mięs 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  mąka pszenna 

 



 Sos jagodowy 
 Jagody mrożone 
  jogurt naturalny 2 % tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 
 Sos truskawkowy 

 Truskawki 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 
 Sos malinowy 

 Maliny mrożone  
 jogurt naturalny 2% tłuszczu  
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 
 Sos miodowo cytrynowy 

 Miód pszczeli 
  cytryna 

 
 Sos miodowo jogurtowy 

 Miód pszczeli 
  Cytryna 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 

 
 Sos pieczarkowy (mr) 
 Pieczarka uprawna mrożona 
  Cebula 
  śmietana 12 %  tłuszczu  
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 mąka pszenna 
  masło 
śmietanka (z mleka), 

 
 
 
 

 



 Sos pieczarkowy 
 Pieczarka uprawna świeża 
  Cebula 
  śmietana 12 %  tłuszczu  
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 mąka pszenna 
  masło 
śmietanka (z mleka), 
 

 Sos pomidorowy  
 Koncentrat pomidorowy 30%  
Zawartość ekstraktu 30% +/-2% 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) produkt może zawierać 
mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 

  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  olej rzepakowy 
  mąka pszenna 

 
 Spaghetti bolognese (sos własny) 

 Makaron spaghetti 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  mięso mielone 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) produkt może zawierać 
mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler 
  Czosnek 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30% +/-2% 
  mąka  pszenna 
  zioła prowansalskie 
oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek 

W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 

  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Cebula 
  Tymianek 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Oregano 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  olej rzepakowy 



 Surówka z białej kapusty z porem 
 Por 
  biała kapusta 
  Marchew 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  suszony koperek 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  cebula 

 
 Surówka z kiszonego ogórka 

 Ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 

 
 Surówka z czerwonej kapusty 

 Kapusta czerwona 
  Cebula 
  ocet jabłkowy 
  oliwa z oliwek  

 
 Sałatka z marchewki i kiszonego ogórka 
 Marchew 
 jabłko 
  ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
 ocet jabłkowy 
 pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 Oliwa z oliwek 

 
 Sałatka z marchewki, groszku, kiszonego ogórka 

 Marchew 
  ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
 ocet jabłkowy 
 pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  groszek mrożony 
Groszek zielony. Produkt głęboko mrożony. 
  oliwa z oliwek 

 

 



 Suszone przekąski  
 Orzechy 
 Suszone owoce  

 
 Świąteczne ciasteczka 

 Mąka pszenna 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  jajka kurze cale 

 
 Marchewka z groszkiem lekko zasmażana 

 Marchew 
  groszek mrożony 
Groszek zielony. Produkt głęboko mrożony. 
 sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  mąka pszenna 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  ocet jabłkowy 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 Szaszłyk owocowy 

 Winogrona 
  banan  
 Jabłko 
  Truskawki 
  gruszka 
 

 Szpinak  świeży  
 Szpinak 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  Cebula 
  jajka kurze całe 
 
 
 
 



 Sos groszkowy 
 Groszek mrożony 
Groszek zielony. Produkt głęboko mrożony. 
 śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 mąka pszenna 
 masło 
śmietanka (z mleka), 
 

 Sałatka z makaronem tortelini 
 Makaron tortelini 
makaron jajeczny 72%: semolina z pszenicy durum, jaja 19,36% (13,9%)*, nadzienie 28%: bułka tarta 
(mąka pszenna, woda, drożdże piekarskie, sól), szynka [(mięso wieprzowe, sól) 15% (4,2%)*], olej 
palmowy, sól, ser Grana Padano 2% (0,5%)*, (mleko, sól, podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z 
jaj), aromaty (zawiera mleko), przyprawy, ekstrakt z drożdży, mięso wołowe, zioła 
  Pomidor 
  Ogórek 
  szynka kanapkowa 
  Czosnek 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 Szczypiorek 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu  
 ocet jabłkowy 
 

 Truskawki z jogurtem 
 Truskawki 
 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 

 Twarożek z kolorową papryką 
 Papryka kolorowa 
  ser twarogowy 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
 

 Twaróg z miodem 
 Ser twarogowy półtłusty  
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
 miód pszczeli 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 

 Twaróg z brzoskwinią 
 Ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
  brzoskwinia 



 Twaróg z rzodkiewką 
 Ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
  Rzodkiewka 
 śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 
 Twaróg ze szczypiorkiem 

 Ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  szczypiorek 
 

 Herbata z cytryną 
 herbata 
  cytryna 
  cukier 
 

 Makaron z twarogiem i miodem 
 Ser twarogowy tłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  miód pszczeli 
  Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  bazylia suszona 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 przyprawa cynamon 
Na terenie zakładu produkcyjnego wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, zboża zawierające 
gluten, jaja i sezam. 
 

 Herbata z miodem 
 Herbata 
  Cytryna 
  miód pszczeli 
 
 
 
 
 



 Rosół 
 Porcje rosołowe 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  liście laurowe 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Cebulka 
  zioła- lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 

  kurkuma-przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pietruszka-liście 
 

 Potrawka z kurczaka i warzyw 
 Kurczak filet 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  liście laurowe 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 
 Cebula 
  zioła-lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 

  kurkuma-przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pietruszka-liście 
  mąka pszenna 



 Pasta z ryby wędzonej i twarogu  
 Ryba wędzona 
  pieprz-przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowe 
 
 

 Pasta z ryby wędzonej 
 Ryba wędzona 
  pieprz-przyprawa  
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
 
 Warzywa do chrupania z dynią 
 Marchew  
 Pietruszka 
 dynia 

 
 Warzywa do chrupania z pestkami słonecznik 
 Marchew  
 Pietruszka 
 Pestki słonecznika 

 
 Warzywa do chrupania i suszone owoc 
 Marchew  
 pietruszka 
 morele 
 suszone śliwki 

 
 Wątróbka duszona z jabłkiem 

 Wątróbka z kurczaka 
  Cebula 
  Jabłko 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 
 
 



 Karczek w kiszonej kapuście  beztłuszczowo(z pieca) 
 Karczek bez kości 
  kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
  papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Karczek pieczony beztłuszczowo (z pieca)  
 Karczek bez kości 
  papryka słodka- przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  gorczyca 
 

 Gulasz wieprzowy  
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Mięso wieprzowe 
  mąka pszenna 
  papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 Czosnek granulowany 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilośc 
  cebula 
 
 

 Sałatka z kapusty włoskiej 
 Kapusta włoska 
  ocet jabłkowy 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pieprz ziołowy 
gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek 

W związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 
zawierać śladowe ich ilości. 

 



 Zupa fasolowa 
 Fasola kolorowa 
  śmietana 12% tłuszczu, 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Marchew 
  mąka pszenna 
  ziemniaki późne 
  pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pieprz cytrynowy 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 

 Woda 
 Woda staropolanka 
 

 Zupa grochowa na bogato(jednodaniowa) 
 Mąka pszenna 
  porcje rosołowe 
  groch-nasiona suche 
  Marchew 
 pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 

 Zupa grochowa  
 Mąka pszenna 
  porcje rosołowe 
  groch-nasiona suche 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 

 Krem z zielonego groszku  
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  groszek mrożony 
Groszek zielony. Produkt głęboko mrożony. 
  mąka pszenna 



 Zupa z dyni 
 Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  Cebula 
  Dynia 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
  pieprz-przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Ziemniaki 
 Ziemniaki późne 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 
  koperek 

 
 Zupa jarzynowa 

 Zupa jarzynowa 
warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki, marchew, kalafior, kapusta brukselska, cebula, pietruszka 
  porcje rosołowe 
  mąka pszenna 
  zioła-lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Zupa jarzynowa (mrożona) 
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 zupa jarzynowa mrożona 
warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki, marchew, kalafior, kapusta brukselska, cebula, pietruszka 
  mąka pszenna 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  zioła-lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 

 Zupa kalafiorowa na rosole 
 Mąka pszenna 
  zupa kalafiorowa 
kalafior 
  Marchew 
  Pietruszka 
 seler korzeniowy 



 Ziemniaki puree 
 Ziemniaki 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 szczypiorek 

 
 Zupa pieczarkowa 

 Pieczarki mrożone 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 

 Zupa pomidorowa 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
 śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Marchew 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)  produkt może zawierać 
mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
 koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
  seler korzeniowy 
  pietruszka korzeń 
  mąka pszenna 
 
 

 Zupa szpinakowa 
 Szpinak mrożony 
Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, mleka. 
  mąka pszenna 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 Marchew 
  seler korzeniowy 
  pietruszka korzeń 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie 



 Kapuśniak 
 Porcje rosołowe 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  liście laurowe 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  kapusta kwaszona 
kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 
 

 Zupa ogórkowa(ogórek zielony) 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  śmietana 12% tłuszcz 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  mąka pszenna 
  Ogórek 
  porcje rosołowe 
  koperek 

 
 Zupa ogórkowa(ogórek kiszony) 

 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  mąka pszenna 
 ogórek kwaszony 
ogórki, zalewa, woda, sól, koper, czosnek, substancja konserwująca (sorbinian potasu) 
  porcje rosołowe 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 

 Zupa budyniowa 
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  budyń w proszku 
skrobie, skrobia modyfikowana, aromat, barwnik (ryboflawiny) 

Możliwa obecność glutenu i mleka 

 
 
 
 



 Dodatki do zup 
*Makaron 
 Makaron czterojajeczny 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 

*Kasza manna 
 Kasza manna 
*kasza 
 kasza 
*lane ciasto 
 jajka kurze całe 
  mąka pszenna 
*ryż 
 ryż biały 
 

 Zupa z brukselki 
 Porcje rosołowe 
  brukselka mrożona 
kapusta brukselska 100% 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeń 
 

 Zupa brokułowa 
 Brokuły mrożone 
  marchew 
  Pietruszka 
  seler korzeniowy 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 

 Zupa cebulowa 
 Cebula 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  mąka pszenna 
  Pietruszka 
  porcje rosołowe  
 
 



 Zupa z pora 
 Por 
  Marchewka 
  seler korzeniowy 
  pietruszka korzeń 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 mąka pszenna 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie 

 
 Zupa królewska ze szpinakiem  

 Zupa królewska 
warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki, marchew, cebula, seler, szpinak w sosie śmietanowym 35%: 
szpinak 70%, sos śmietanowy 30% (woda, śmietanka, mąka ryżowa, masło, sól, substancja zagęszczająca - 
guma guar, gałka muszkatołowa), pieczarki 15% 
  jajka kurze całe 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  mąka pszenna 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 
 Zupa marchewkowa(marchewka kostka) 

 Marchew 
  śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  seler korzeniowy 
  pietruszka korzeń 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
 

 Zupa marchewkowa zabielana 
 Marchew 
 śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
  seler korzeniowy 
  pietruszka korzeń 
  zioła-lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
 



 Żurek z ziemniakami 
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
 Masło 
śmietanka (z mleka), 
  mąka pszenna 
  ziemniaki późne 
  maślanka spożywcza 1,5% tłuszczu 
maślanka naturalna pasteryzowana, mleko pasteryzowane, mleko odtłuszczone w proszku, żywe kultury 
bakterii mlekowych 
  jaja kurze całe 

 
 

 Mini pączek 
 Mąka pszenna 
 Jajaka 
 Drożdże 
 Cukier 
 Sól 

 

 Ciasto z truskawkami 
 Jaja kurze 
 mąka pszenna  
 truskawki 
 proszek do pieczenia  

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), mąka pszenna 
Możliwa obecność mleka. 

 Soda oczyszczona 
Może zawierać soję, mleko, pszenicę i orzechy laskowe. 

 Cukier 
 Olej rzepakowy 

 
 

 Dodatki: 
 

*migdały 
*mus truskawkowy 
*mus malinowy 
*mus jagodowy 
*mus wiśniowy 
*śliwki 
*rabarbar 
*agrest 
*aronia 
*czarna porzeczka 
*jabłka 
 

 



 Ciecierzyca z warzywami 
 Cieciorka 
 Pomidorki koktajlowe 
 Ser twarogowy 

Skład: mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie 
 Awokado 
 Szpinak 
 Sałata zielona 
 Słonecznik 
 Oliwa z oliwek  

 pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 

 Ciasto z dodatkami owocowymi ważone 
 Jaja kurze 
 mąka pszenna  
 Masło 

śmietanka (z mleka) 
 proszek do pieczenia  

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), mąka pszenna 
Możliwa obecność mleka. 

 Cukier 
 Dodatki owocowe  
 

 Sernik na zimno 
 Ser twarogowy 

Skład: mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie 
 Galaretka deser 
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: antocyjany, 
kurkumina, koszenila 
Może zawierać soję, mleko, pszenicę i orzechy laskowe. 

 Ryż na mleku 
 Ryż 
 Mleko 
 Cynamon 

Produkt może zawierać śladowe ilości zboża zawierającego gluten, jajek, soi, selera, sezamu, mleka (laktoza) 
i gorczycy. 

 Deser straciatella 
 Ser twarogowy 

Skład: mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie 
 Mleko 
• Miód  

Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy 
 Cytryna 
 Czekolada gorzka 

miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory 
(lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64% 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, mleko, zboża, jaja. 



 Galaretka z malinami 
 Galaretka deser 
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, koncentrat roślinny (marchwi 
i hibiskusa), maltodekstryna 
  maliny mrożone 

 
 Grzanki 
 bułka grahamka 

mąka pszenna woda, mąka żytnia, sól, kminek 
Produkt może zawierać jaja, soję, mleko, orzechy arachidowe, nasiona sezamu. 

 masło 
śmietanka (z mleka), 

 
 Polędwiczki wieprzowe 

 Polędwiczki wieprzowe 
 Cebula 
 zioła prowansalskie, 

oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt 

może zawierać śladowe ich ilości 
 Tymianek 

W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt 
może zawierać śladowe ich ilości. 
  suszony koper 

W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt 
może zawierać śladowe ich ilości 
  pieprz czarny 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam 
  włoszczyzna suszona 

marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w zakładzie 

  Gorczyca 
 pieprz cytrynowy 

sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 

 Ryż na mleku 
 Ryż 
 Mleko 
 Cynamon 

Produkt może zawierać śladowe ilości zboża zawierającego gluten, jajek, soi, selera, sezamu, mleka (laktoza) 
i gorczycy. 
 masło 
śmietanka (z mleka), 
 Gruszka 
 Jagody 

 



 Zupa rybna 
 Ryba miruna 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  liście laurowe 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Cebulka 
  zioła- lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 
 pietruszka-liście 

 

 Knedle z owocami 
woda, owoce 20%, płatki ziemniaczane, skrobia ziemniaczana, mąka pszenna, cukier, stabilizatory (guma 
guar, skrobia modyfikowana), błonnik pszenny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, Zawartość 
farszu: nie mniej niż 20% 
Składniki alergenne: produkt zawiera zboża zawierające gluten. Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

 sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja 
przeciwzbrylająca - E 536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 

 

 Koktajl shreka na jogurcie 
 jogurt naturalny 2% 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  banan 
  szpinak mrożony 
 Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, mleka. 
 

 Smoothie z aronii i malin 
 jogurt naturalny 2% 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  maliny 
  Aronia 
 Banan 

 

 Smoothie z mango 
 jogurt naturalny 2% 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 mleko spożywcze 2% tłuszczu 
 mango 



 Kopytka szpinakowe 
 Ziemniaki późne  
 skrobia ziemniaczana  
produkt może zawierać gluten ze zbóż, orzechy i sezam. 
 jaja kurze całe 
  sól morska 
sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 
536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu. 
 szpinak mrożony 
 Produkt może zawierać śladowe ilości: selera, gorczycy, mąki pszennej, mleka. 

 

 Leczo 
 Papryka świeża  
 Kiełbaska śniadaniowa drobiowa 
   pomidory bez skórki 

pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
 Informacja dla alergików: produkt może zawierać mleko, dwutlenek siarki i siarczyny,  

     gorczycę, seler                                             
 cebula 
 czosnek 
 mąka pszenna  
 masło 

śmietanka (z mleka), 
 pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
 pieprz cytrynowy 
sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórka cytryny 
(4,5%), kurkuma 
 Cukinia 
 Papryka mrożona 

 

 Makaron z pesto bazyliowym 
 Bazylia świeża 
  Makaron 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  bazylia suszona 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  czosnek granulowany 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  oliwa z oliwek 
  olej rzepakowy 
 Bazylia  mrożona 

 Mus jagodowy 
 Jagody mrożone 
  Banan 
  jogurt naturalny 2% tłuszczu 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 

 



 Naleśniki szpinakowe z łososiem 
 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Szpinak 
  Łosoś 

 
 

 Naleśniki małe 
 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  olej rzepakowy 

 

 Naleśniki z twarogiem i malinami 
 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 Maliny 

 

 Naleśniki z twarogiem i truskawkami 
 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 Truskawki 

 

 Naleśniki czekoladowe z twarogiem i truskawkami 
 Mąka pszenna 
  jajka kurze całe 
  mleko spożywcze 2% tłuszczu 
  olej rzepakowy 
  ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 Truskawki 
 Kakao decomoreno 

Produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 
 Czekolada gorzka 

Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, mleko, zboża, jaja. 



 Pasta z zielonego groszku 
 Groszek konserwowy 
  szczypiorek 
  Oliwa z oliwek 
 pieprz czarny 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 czosnek 

 

 Pasta z tuńczyka 
 Tuńczyk z puszki 

Produkt może zawierać pozostałości: soi i selera 
 Szczypiorek 
 ser twarogowy półtłusty 
mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 pieprz zielony 

Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam 
 

 

 Racuszki 
 mąka pszenna  
 Maślanka spożywcza 1,5% tłuszczu  
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
 Jajka 
 soda oczyszczona 
Może zawierać soję, mleko, pszenicę i orzechy laskowe. 
 
 

 Rizotto (kg) 
 Mięso mielone wieprzowe 
  jajka kurze całe 
  ryż brązowy 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
 produkt może zawierać mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
  Marchew 
 pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 Kukurydza konserwowa  

 
 
 
 
 

 
 



 Rizotto (b) 
 Mięso mielone wieprzowe 
  jajka kurze całe 
  ryż brązowy 
  pomidory bez skórki 
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
 produkt może zawierać mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
  koncentrat pomidorowy 30% 
Zawartość ekstraktu 30%±2% 
  Marchew 
 pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 Kukurydza konserwowa  
 Papryka mrożona 

 
 

 Łosoś duszony 
 Łosoś 
 Cytryna 
  Pietruszka natka 
  sól morska 
 sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 

536, 100 g soli zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu 

 

 Zapiekanka z tuńczykiem i makaronem 
 Makaron 
mąka makaronowa pszenna, jaja 
 Tuńczyk z puszki 
 Produkt może zawierać pozostałości: soi i selera 
  Pomidor 
 Marchewka 
 Pietruszka 
 Seler 
 Jajka 
 ser do krajania 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), 
kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka,  
 Cebula 
 Czosnek 
 Olej rzepakowy 
 bazylia suszona 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 zioła-lubczyk  

  może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), jaja,  soję, dwutlenek 
siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
 pietruszka(przyprawa) 

 
 



 Zapiekanka z tuńczykiem i ryżem 
 Ryż 
 Tuńczyk z puszki 
 Produkt może zawierać pozostałości: soi i selera 
  Pomidor 
 Marchewka 
 Pietruszka 
 Seler 
 Jajka 
 ser do krajania 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), 
kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka,  
 Cebula 
 Czosnek 
 Olej rzepakowy 
 bazylia suszona 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 zioła-lubczyk  

  może zawierać nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), jaja,  soję, dwutlenek 
siarki i siarczyny, gorczycę, seler. 
 pietruszka(przyprawa) 
 
 

 

 Zapiekanka z ryżu mielonego i warzyw 
 Ryż brązowy 
 Mięso mielone wieprzowe  
 ser do krajania 
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca (azotan potasu), 
kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka,  
 Cebula 
 Papryka świeża 
 Jajka 
 Olej rzepakowy 
 pieczarki mrożone 
Produkt może zawierać śladowe ilości orzechów. 
 Marchew 
 Pietruszka 
 Seler 
 pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja. 
 Tymianek 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 
 

 
 
 



 Schab faszerowany 
 Schab bez kości 
 Mięso mielone wieprzowe  
 pieprz czarny 
Może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, zboża zawierające gluten, jaja 
 kurkuma przyprawa 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości 
 papryka słodka- przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 

 
 

 Pasta z ryby wędzonej i twarogu  
 Ryba wędzona 
  pieprz-przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Masło 
śmietanka (z mleka), 

 
 

 Spaghetti carbonara (sos własny) 
 Makaron spaghetti 
mąka makaronowa pszenna, masa jajowa pasteryzowana (6%) 
  Szynka z indyka 
 Mozarella 
mleko, podpuszczka, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 
  Czosnek 
  Cebula 
 śmietana 12% tłuszczu  

śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Jajka 
  mąka  pszenna 
  zioła prowansalskie 
oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek 
W związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, 
produkt może zawierać śladowe ich ilości. 
  pieprz przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 Bazylia 
 Olej rzepakowy 

 
 
 
 
 
 
 



 Gulasz wieprzowy 
 Śmietana 12% tłuszczu 
śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
  Mięso wieprzowe 
  mąka pszenna 
 Cebula 
  papryka słodka –przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
 Czosnek 
 Olej rzepakowy 

 
 

 Zupa krem z białych warzyw 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 Kalafior 
 masło 

śmietanka (z mleka), 
 mąka pszenna 
 śmietana 12% tłuszczu  

śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 
 
 

 Zupa krem z zielonych warzyw 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 Brokuły 
 Szpinak 
 masło 

śmietanka (z mleka), 
 mąka pszenna 
 śmietana 12% tłuszczu  

śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 
 



 Zupa krem z czerwonych warzyw 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
 Burak 
 pomidory bez skórki 
pomidory (65%), zagęszczony sok pomidorowy (35%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 
 Szpinak 
 masło 

śmietanka (z mleka), 
 mąka pszenna 
 śmietana 12% tłuszczu  

śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie 

 

 Zupa z botwinki 
 Porcje rosołowe 
  Marchew 
  pietruszka korzeń 
  seler korzeniowy 
  liście laurowe 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  Cebula 
  zioła- lubczyk 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  suszona pietruszka 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  włoszczyzna suszona 
marchew, pasternak, por, cebula, natka pietruszki, seler, korzeń pietruszki 

Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję i gluten, które są używane w 
zakładzie. 

  kurkuma-przyprawa 
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie 
z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam. 
  pietruszka-liście 
 Burak botwinka 
 Rzodkiewka 
 śmietana 12% tłuszczu  

śmietana (z mleka), kultury bakterii fermentacji mlekowej 
 


