
 Skład potraw z uwzględnieniem art. 44 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

 

 

 

 

 

 
-Zupa ogórkowa – składniki: wywar warzywny (woda, ziemniaki, marchew, ogórek 

kiszony, pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz naturalny,  koper świeży,)  

śmietana Rama 31% (białko mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba 

świętojańskiego,sól, regulator kwasowości,kwas cytrynowy). 

-Spaghetti  z sosem mięsno-pomidorowym  woda, makaron spaghetti (mąka pszenna 

semolina, może zawierać jaja ), łopatka wieprzowa b/k, mięso gulaszowe wieprzowe gat. 

II, cebula, czosnek świeży, marchew, koncentrat pomidorowy30%,  oregano, bazylia, mąka 

pszenna. 
-sok jabłkowy 100 % 

 

 

 

 

 

 

-Krupnik jęczmienny – składniki: wywar warzywny (woda, ziemniaki,marchew ,pietruszka 

liść laurowy, ziele angielskie, marchew, natka kopru, sól, pieprz naturalny), kasza 

jęczmienna. 
-- Ziemniaki, kotlet z fileta drobiowego- składniki:  ziemniaki, filet z kurczaka , mleko 2%, 

jaja kurze, bułka tarta (mąka pszenna, margaryna, drożdze, sól, cukier) , olej rzepakowy, 

-Surowka z pomidora -składniki pomidor , cebula, por ,sól pieprz prawdziwy. 

-Sok wisniowy 100 % 

 

 

 

 

 

 

-Zupa wiejska – skladniki: woda, ziemniaki, marchew , pietruszka , liść laurowy, ziele 

angielskie, natka pietruszki , sól  ,makaron łazanki (mąka makaronowa pszenna), 

-Ziemniaki ,gołąbki w sosie pomidorowym -    składniki, ryż ,kapusta biała , szynka 

wieprzowa b/k , II wieprzowa , koncentrat pomidorowy  30 % , mąka przenna ,  czosnek , 

majeranek ,pieprz prawdziwy,sól . 

--kompot – składniki: woda, śliwka mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zupa kapuśniak mazurski – składniki: woda, ziemniaki, kapusta kiszona, marchew, ziele 

angielskie, liść laurowy,  majeranek kminek, pieprz naturalny, sól. 

- Kasza gryczana składniki  , kasza gryczana, olej rzepakowy, sól 

gulasz wieprzowy w sosie włsnym – skladniki: łopatka wieprzowa b/k , szynka wieprzowa 

b/k,  mąka pszenna,  iść laurowy, ziele angielskie, sól 

-surówka z kapusty pekińskiej – składniki: kapusta pekińska,  olej rzepakowy, sól 

-Sok z czarnej porzeczki 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zupa żurek z jajkiem – skladniki: wywar warzywny (woda, marchew, pietruszka ,jaja 

kurze, liść laurowy, ziele angielskie,  majeranek, mąka pszenna, śmietana 22 % (białko 

mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego, sól, regulator 

, kwas cytrynowy ), czosnek świeży, sól, ocet jabłkowy. kwasowości 

-Ziemniaki, kotlet z miruny  – składniki: ziemniaki, miruna, olej rzepakowy,bułka tarta 

(mąka pszenna, margaryna, drożdze, sól, cukier) . pieprz naturalny, sól . 

-- surówka z kapusty kiszonej – składniki: kapusta kiszona, marchewka, cebula, jabłko, olej 

rzepakowy, cukier, sól. 

--kompot – składniki: woda, aronia mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Zupa krupnik ryżowy – składniki: woda, marchewka, ryż biały,ziemniaki  seler, pietruszka,  

koper, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz naturalny, sól 

-Makaron carbonara z sosem mięsno-śmietanowym – składniki: woda, makaron rurki (mąka 

pszenna semolina, może zawierać jaja), filet drobiowy, cebula, koper świeży, śmietana 

24% (białko mleka, substancja zagęszczająca, mączka chleba świętojańskiego, sól, 

regulator kwasowości , kwas cytrynowy), mąka pszenna. 

-Sok jabłkowy 100% 

 

 

 

 

 

-Zupa szczawiowa – skladniki: wywar warzywny (woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, 

liść szczawiu, liść laurowy, ziele angielskie ), śmietana 22 % (białko mleka, substancja 

zagęszczająca, mączka chleba świętojańskiego, sól, regulator kwaśowości, kwas cytrynowy, 

sól , lubczyk. 

-Ziemniaki, kotlet schabowy   - składniki:  ziemniaki, schab b/k, mleko 2%, jaja kurze, 

bułka tarta (mąka pszenna, margaryna, drożdze, sól, cukier) , olej rzepakowy, 

-surówka biskupia – składniki: kapusta czerwona, marchewka, por, sok jabłkowy 100%, 

jogurt naturalny (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych) ocet jabłkowy, 

cukier, sól. 

-Sok z czarnej porzeczki 100 % 

 

 

 

 

 

 

 Zupa fasolowa – składniki: woda, ziemnikaki, marchewka, fasola szparagowa  , śmietana 

Rama 31 % (białko mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego,sól, 

regulator kwasowości,kwas cytrynowy)., ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz 

naturalny, natka pietruszki, sól.     

-Pierogi ruskie i śmietana  –  składniki ,ziemniaki , ser biały półtłusty 

(mleko ,śmietana ,mleko w proszku ,bakterie fermentacji mlekowej) śmietana (śmietana 

pasteryzowana ,białka mleka,kultury bakteri mlekowych ) ,olej rzepakowy ,sól 

--kompot – składniki: woda, śliwka mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Zupa staropolska – skladniki: woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, kapusta 

biała,kminek, koperek, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz naturalny, sól. 

- Kasza jęczmienna, gulasz węgierski–    składniki:    kasza jęczmienna , szynka 

wieprzowa b/k, pieczarka, papryka, cebula ,mąka pszenna, ziele angielskie, liśc laurowy, 

lubczyk, pieprz naturalny, sól 

- surówka jesienna– składnik: kapusta biała, pomidor, por, olej rzepakowy, ocet jabłkowy, 

cukier, sól.   

-Sok wiśniowy 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Zupa z soczewicy – składniki: soczewica, marchewka, seler, pietruszka, ziemniaki, ,  natka 

pietruszki, ziele angielskie, liśc laurowy, sól.   

- Makaron z serem i okrasą– składniki: woda,  olej rzepakowy, makaron świderki (mąka 

makaronowa pszenna), ser biały półtłusty (mleko ,śmietana ,mleko w proszku ,bakterie 

fermentacji mlekowej) , cebula, pieprz prawdziwy, sól. 

-kompot – składniki: woda, aronia mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

 

- Zupa meksykańska – składniki: woda, marchewka, seler, pietruszka, ziemniaki,  

koncentrat pomidorowy 30%,  fasola czerwona konserwowa , natka pietruszki, ziele 

angielskie, liśc laurowy, sól.   

-   Kasza pęczak - składniki  woda, kasza pęczak , olej rzepakowy, sól 

– Pulpety wieprzowe sosie -skladniki: łopatka wieprzowa b/k , szynka wieprzowa b/k,  

mąka pszenna,  iść laurowy, ziele angielskie, sól 

-  surówka wiosenna – składnik: kapusta biała, por, śmietana (białko mleka, substancja 

zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego,sól, regulator kwasowości,kwas cytrynowy), 

ocet jabłkowy, cukier, sól, koper .   

-Sok jabłkowy 100 % 

 

 

 



 

 

 

- Zupa jarzynowa – składniki: woda, ziemnikaki, marchewka, fasola szparagowa  zielona 

mrozona,  fasola szparagowa zółta mrożona, brokuł mrożony, dynia mrożona,  śmietana 

Rama 31 % (białko mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego,sól, 

regulator kwasowości,kwas cytrynowy)., ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz 

naturalny,natkapietruszki,sól. 

- Ziemniaki, pieczeń schabowa w sosie własnym – składniki: ziemniaki , schab b/k, 

marchewka, por, jaja kurze, mąka pszenna, ziele angielskie, liśc laurowy, lubczyk, pieprz 

naturalny, sól 

– surówka z pomidora - składniki: pomidor malinowy, koper świeży, cebula, sól 

– sok z czarnej porzeczki  100% 

 

 

 

 

 

 

- Rosół z makaronem – składniki: woda, kurczak świeży, marchew, seler, pietruszka, por, 

cebula, ziele angielskie, liść laurowy, natka pietruszki, pieprz naturalny, sól, makaron 

krajanka Tagliatelline (mąka makaronowa pszenna), 

-Ziemniaki ,kotlet pozarski – ziemniaki,kurczak b/k ,jaja kurze ,bułka tarta (mąka 

pszenna, sól,cukier,margaryna,drożdze,woda) olej rzepakowy, pieprz prawdziwy ,sól 

- Surówka mizeria – składniki ,ogórek zielony ,cebula, śmietana(białko mleka, substancja 

zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego,sól, regulator kwasowości,kwas cytrynowy), 

sól , 

-kompot – składniki: woda, aronia mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

-Zupa barszcz ukraiński – składniki|: wywar warzywny (woda,  buraki czerwone, ziemniaki, 

marchew, kapusta biała, fasola jaś, pietruszka, majeranek,ziele angielskie ,liść laurowy, 

kminek, pieprz sól). 

- Ziemniaki, fasolka po bretońsku – składniki: woda, ziemniaki, fasola "Jaś", ogonówka 

wieprzowa (mięso wieprzowe łopatka 73%), schab pieczony (mięso schabowe 62%, woda, 

białko sojowe, sól, stabilizatory) kiełbasa regionalna (mięso wieprzowe 26%, mąka 

ziemniaczana woda, białko sojowe, błonnik bambusowy, stabilizatory), boczek parzony 

wędzony wieprzowy, koncentrat pomidorowy 30%, mąka pszenna, czosnek, oregano, 

tymianek, majeranek,  kminek, pieprz naturalny, sól. 

- sok jabłkowy 100% 

 

 

 

 

 



 

 

- Zupa pomidorowa z makaronem – składniki:  woda, makaron świderki trójkolorowy 

(mąka pszenna semolina, może zawierać jaja) marchewka, pietruszka, seler, koncentrat 

pomidorowy 30% , śmietana 24% (białko mleka, substancja zagęszczająca, mączka chleba 

świętojańskiego, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy), liść laurowy, ziele angielskie, 

cebula,  pieprz naturalny, sól 

 -Ziemniaki, filet z dorsza z warzywami – składniki: ziemniaki, filet z dorsza, marchewka, 

fasola szparagowa zielona i zółta mrożona, kalafior, por, rama culinesse (oleje roślinne 

99%, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, sól, emulgator) pieprz naturalny, sól . 

-kompot – składniki: woda, malina mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

 

 

- Zupa brokułowa – składniki: wywar waraywny (woda, ziemniaki, brokuł mrożony, 

marchew, pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz naturalny, koper świeży, 

śmietana Rama 24 % (białko mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba 

świętojańskiego,sól, regulator kwasowości,kwas cytrynowy), mąka pszenna , sól. 

-Kasza jęczmienna, pieczeń drobiowa w sosie własnym – składniki: kasza jęczmienna , 

filet z kurczaka , marchewka, por, , mąka pszenna, ziele angielskie, liśc laurowy, lubczyk, 

pieprz naturalny, sól- 

 -surówka szwedzka – składniki: ogórki kiszone, marchew, kapusta biała, por, olej 

rzepakowy, pieprz ziołowy (gorczyca biała, owoc kolendry, kminek papryka ostra, czosnek, 

kozieradka, majeranek), pieprz naturalny, cukier. 

– sok wiśniowy  100% 

 

 

 

 

 

- Zupa pieczarkowa – skladniki: wywar warzywny (woda,  pieczarka ,ziemniaki, marchew, 

pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz naturalny, pieprz ziołowy),   śmietana 22% 

(białko mleka substancja zagęszczająca, mączka chleba świętojańskiego,sól, regutator 

kwasowosci ,kwas cytrynowy ) natka kopru. 

- Ziemniaki, kotlet schabowy,- składniki:  ziemniaki, schab b/k, mleko 2%, jaja kurze, 

bułka tarta (mąka pszenna, margaryna, drożdze, sól, cukier) , olej rzepakowy, 

- surówka z sałaty  – składniki: sałata, cebula, olej rzepakowy, sól 

– kompot – składniki: woda, śliwka mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Zupa pomidorowa z ryżem – składniki: woda, marchewka, seler, pietruszka, ryż biały  

koncentrat pomidorowy 30% , koper, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz naturalny, sól 

-Ziemniaki, kotlet mielony- składniki:  łopatka wieprzowa b/k, szynka wieprzowa b/k, jaja 

kurze, bułka tarta (mąka pszenna, sól,cukier,margaryna,drożdze,woda) olej rzepakowy 

- -surówka z buraka czerwonego -składniki ,burak czerwony ,cebula, papryka ,olej 

rzepakowy ,cukier ,sól,ocet jabłkowy 

-Sok jabłkowy   100 % 

 

 

 

 

 

 

-Zupa kalafiorowa – składniki: wywar waraywny (woda, ziemniaki, kalafior mrożony, 

marchew, pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz naturalny, koper świeży, 

śmietana Rama 24 % (białko mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba 

świętojańskiego,sól, regulator kwasowości,kwas cytrynowy), mąka pszenna , sól. 

- Ziemniaki, bigos– składniki: woda, ziemniaki, kapusta kiszona, ogonówka wieprzowa 

(mięso wieprzowe łopatka 73%), schab pieczony (mięso schabowe 62%, woda, białko 

sojowe, sól, stabilizatory) kiełbasa regionalna (mięso wieprzowe 26%, mąka ziemniaczana 

woda, białko sojowe, błonnik bambusowy, stabilizatory), boczek parzony wędzony 

wieprzowy, koncentrat pomidorowy 30%,łopatkanb/k, mąka pszenna, czosnek, oregano, 

tymianek, majeranek,  kminek, pieprz naturalny, sól. 

-kompot – składniki: woda, śliwka mrożona, cukier, sok z cytryny 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Barszcz biały z jajkiem – skladniki: wywar warzywny (woda, marchew, pietruszka ,jaja 

kurze, liść laurowy, ziele angielskie,  majeranek, mąka pszenna, śmietana 22 % (białko 

mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego, sól, regulator 

, kwas cytrynowy ), czosnek świeży, sól, ocet jabłkowy. kwasowości 

-Ziemniaki, filet z dorsz w cieście  – składniki: ziemniaki, dorsz , olej rzepakowy,bułka tarta 

(mąka pszenna, margaryna, drożdże, sól, cukier) mąka mleko. pieprz naturalny, sól . 

-surówka finezja – składniki: marchewka, kukurydza, jabłko, majonez (olej rzepakowy, 

jaja, gorczyca, ocet, sól), śmietana 24% (białko mleka, substancja zagęszczająca, mączka 

chleba świętojańskiego, sól, regulator kwasowości , kwas cytrynowy) 

-Sok wiśniowy 100% 

 

 

 

 



 

 

 –Zupa dyniowa , składniki: wywar waraywny (woda, ziemniaki, dynia, marchew, 

pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz naturalny,  śmietana Rama 24 % 

(białko mleka, substancja zagęszczajaca, mączka chleba świętojańskiego,sól, regulator 

kwasowości,kwas cytrynowy), mąka pszenna , sól.                     

-Makaron łazanki z kapustą kiszoną– składniki: woda,  olej rzepakowy, makaron łazanki 

(mąka makaronowa pszenna), kapusta kiszona, cebula, pieprz prawdziwy,pieprz ziołowy 

(gorczyca biała kolendra 24%, papryka słodka ,majeranek14 %,kminek 13 %,chili 4% 

jaja , mleko ,seler , soja ,gluten), sól. 

-kompot – składniki: woda, aronia mrożona, cukier, sok z cytryny 

 


