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PIECZYWO  

Chleb ziarnisty : mąka pszenna typ 750, woda, zakwas naturalny żytni, mieszanka ziarnista 

(płatki żytnie, płatki owsiane, siemię lniane, słonecznik, otręby żytnie, płatki sojowe). Może 

zawierać śladowe ilości : jaj, mleka, nasion sezamu, orzechów i orzeszków ziemnych, drożdże, 

sól, słody palone jęczmienne. 

Bułka wek: mąka pszenna typ 500, woda, drożdże, cukier, margaryna (oleje roślinne: palmowy, 

rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: mono i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych; substancja konserwująca: kwas skorbowy; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; aromat, barwnik (annato)), sól, polepszacz (mąka pszenna, mąka sojowa, mąka 

słodowa jęczmienna, środki do przetworzenia mąki: kwas askorbinowy (E300), L- cysteina 

(E920); enzymy. Może zawierać śladowe ilości jaj i mleka. 

Chleb mieszany: mąka pszenna typ 750, woda, zakwas naturalny żytni, drożdże, sól. 

Bułka mini : mąka pszenna typ 500, woda, drożdże, cukier, margaryna (oleje roślinne: 

palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: mono i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych; substancja konserwująca: kwas sorbowy; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; aromat, barwnik (annato), sól, polepszacz (mąka pszenna mąka sojowa, mąka ze 

słodu jęczmiennego, środki do przetworzenia mąki: kwas askorbinowy (E300), L-cysteina 

(E920); enzymy. Produkt może zawierać jaja, mleko/laktozę). 

Foremka drożdżowa: mąka pszenna typ 500, woda, drożdże, cukier, margaryna (oleje roślinne: 

palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: mono i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych; substancja konserwująca: kwas sorbowy; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; aromat, barwnik (annato), sól, polepszacz (mąka pszenna mąka sojowa, mąka ze 

słodu jęczmiennego, środki do przetworzenia mąki: kwas askorbinowy (E300), L-cysteina 

(E920); enzymy. Produkt może zawierać jaja, mleko/laktozę). 

Chleb graham : mąka pszenna graham typ 1850(73,8%), woda, mąka pszenna typ 750, mąka 

żytnia typ 720, drożdże, sól. 
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DODATKI ŚNIADANIOWE 

Chrzan tarty POLONAISE : chrzan 62%, woda, ocet spirytusowy, cukier, mleko w proszku, 

sól, olej rzepakowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja konserwująca – 

pirosiarczyn sodu. 

Musztarda ROLESKI : woda, gorczyca, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, ekstrat 

turmeriku, regulator kwasowości : kwas cytrynowy; aromat naturalny. 

Barszcz biały brzeźnicki: mąka pszenna 15%, mąka żytnia, czosnek, woda. 

Keczup łagodny Pudliszki: pomidory, cukier, ocet, sól, skrobia modyfikowana, aromat 

naturalny. Produkt może zawierać seler. 

Pasta jajeczna : jajka, musztarda (woda, gorczyca, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, 

ekstrakt turmeriku, regulator kwasowości : kwas cytrynowy; aromat naturalny) pieprz 

prawdziwy, sól. 

Pasta z kiełbasy : kiełbasa podwawelska złota : mięso wieprzowe (78,5%), woda, sól, białko 

sojowe, regulatory kwasowości: mleczan potasu, octan potasu, białko wieprzowe, stabilizatory: 

trifosforany, difosforany, polifosforany, substancje zagęszczające: karagen, przetworzone 

wodorosty morskie Eucheuma, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, przyprawy i ich 

ekstrakty, skrobia ziemniaczana. Przeciwutleniacz: izoaskrorbinian sodu, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Produkt moe zawierać zboża zawierające gluten, mleko, jaja, seler i 

gorczycę, musztarda ROLESKI : woda, gorczyca, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, 

ekstrat turmeriku, regulator kwasowości : kwas cytrynowy; aromat naturalny.  
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WĘDLINY 

Szynka konserwowa: mięso wieprzowe z szynki (69%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, 

białko sojowe, stabilizatory: trifosforany, difosforany, karagen, guma ksantanowa; glukoza, 

przeciwutleniacz: izoaskrobinian sodu, stabilizatory: cytryniany sodu, cukier, hydrolizat 

białkowy sojowo-kukurydziany, ekstrat drożdży,aromaty (zawierają soję) hemoglobina 

wieprzowa, substancja konserwująca : azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających 

gluten. 

 (Nik – pol )Schab pieczony : schab wieprzowy, sól, substancja konserwująca: azotyn sodu, 

cukier, przyprawy naturalne.  

 Kiełbasa podwawelska złota : mięso wieprzowe (78,5%), woda, sól, białko sojowe, regulatory 

kwasowości: mleczan potasu, octan potasu, białko wieprzowe, stabilizatory: trifosforany, 

difosforany, polifosforany, substancje zagęszczające: karagen, przetworzone wodorosty morskie 

Eucheuma, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, przyprawy i ich ekstrakty, skrobia 

ziemniaczana. Przeciwutleniacz: izoaskrorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu. 

Produkt moe zawierać zboża zawierające gluten, mleko, jaja, seler i gorczycę.  

Parówka z szynki Sokołów: mięso wieprzowe z szynki 93%, sól, białko wieprzowe 

kolagenowe, aromaty, przyprawy, i ich ekstrakty, regulatory kwasowości : cytryniany sodu, 

octany sodu; przeciwutleniacz: izooskorbininian sodu, aromat dymu wędzarniczego, substancja 

konserwująca : azotyn sodu. Możliwość obecności : soi, glutenu, gorczycy, selera, ora mleka i 

ich pochodnych.   

  Wielkopolski pasztet z drobiem firmowy : woda, tłuszcz wieprzowy, mięso oddzielone 

mechanicznie z kurcząt i gęsi 14%, wątroba z kurcząt 12%, wątroba wieprzowa, jaja, kasza 

manna z pszenicy, serca z kurcząt 3%, sól, białko sojowe, skrobia modyfikowana, cebula, 

papryka, przyprawy. 

Kiełbasa wiejska: mięso wieprzowe, sól, przyprawy naturalne. 

Szynka tradycyjnie wędzona (ROL PEK) : do wytworzenia 100 g gotowego wyrobu użyto 

100 g mięsa wieprzowego: sól, substancja konserwująca E250, przyprawy, ekstrakty przypraw, 

aromaty, białko sojowe, regulator kwasowości E331, stabilizator E407a, wzmacniacz smaku 

E621, białko wieprzowe, hydrolizat białka sojowego, przeciwutleniacz E300, glukoza. 

Polędwica sopocka: mięso wieprzowe 54%, woda, sól, białko sojowe, stabilizatory E450, E451, 

E452, E331, substancje zagęszczające E407, kolagenowe białko wieprzowe, glukoza, błonnik 

pszenny, wzmacniacz smaku E621, E635, przeciwutleniacz E301, stabilizowane krwinki 

wieprzowe, aromaty (w tym aromat dymu wędzarnianego, zawiera soję, seler), substancja 

przeciwbrylącą, E551, substancja konserwująca E250. Może zawierać surowce zawierające: 

gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), gorczycę, dwutlenek siarki (siarczyny). 
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SERY 

Ser żółty gouda Rolmlecz: mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator: 

chlorek wapnia; substancja konserwująca: azotan potasu; barwnik : annato. Produkt może 

zawierać pochodne jaj. 

Krajanka półtłusta – ser twarogowy z mleka. 
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ZUPY 

Zupa ogórkowa: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ogórki kiszone sandomierskie, jogurt 

grecki, liść laurowy : liść laurowy, w związku z wykorzystywaniem na terenie zakładu: mąki 

pszennej, gorczycy, selera, hydrolizatu białka sojowego, mleka i jaj, produkt może zawierać 

śladowe ich ilości. ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, bazylia, ziemniaki, marchew, 

pietruszka, seler, por. 

Zupa pomidorowa : porcja rosołowa z kurczaka, koncentrat pomidorowy, woda, jogurt grecki, 

bazylia, ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, 

pietruszka, seler, por, ryż lub makaron lubella(mąka z pszenicy durum, jaja). 

Zupa grochowa: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, 

bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, groch łupany. 

Barszcz czerwony z ziemniakami: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz 

prawdziwy, sól, bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por ,buraki, jogurt 

grecki, czosnek. 

Zupa jarzynowa : porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, 

bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, kalafior, brokuły, kapusta biała, 

groszek konserwowy, jogurt grecki, koper. 

Zupa jarzynowa na rosole z zacierką : porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, 

pieprz prawdziwy, sól, bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, kalafior, 

brokuły, kapusta biała, groszek konserwowy, koper, makaron zacierka. 

Zupa pieczarkowa z makaronem lub ziemniakami: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele 

angielskie, pieprz prawdziwy, sól, bazylia, oregano,  ziemniaki lub makaron (mąka z pszenicy 

durum, jaja) , marchew, pietruszka, seler, por, jogurt greki, koper, pieczarki. 

Kapuśniak z kiszonej kapusty: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz 

prawdziwy, sól, bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, czosnek, kapusta 

kiszona, cebula, mąka pszenna. 

Barszcz biały :  woda, ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, barszcz biały brzeżnicki (mąka 

pszenna 15%, mąka żytnia, czosnek, woda, majeranek, czosnek, cebula,  kiełbasa wiejska, 

(mięso wieprzowe, sól, przyprawy naturalne), jogurt grecki. 

Zupa kalafiorowa: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, 

bazylia, oregano,  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, kalafior, jogurt grecki, koper. 

Zalewajka z ziemniakami: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz 

prawdziwy, sól, bazylia, majeranek, czosnek, cebula, ziemniaki, barszcz biały brzeżnicki (mąka 

pszenna 15%, mąka żytnia, czosnek, woda, majeranek, czosnek, cebula,  kiełbasa wiejska, 

(mięso wieprzowe, sól, przyprawy naturalne), 
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Rosół drobiowy z makaronem: udko z kurczaka, marchew, pietruszka, natka pietruszki, seler, 

por, cebula, pieprz prawdziwy, sól, makaron nitki lubella (mąka z pszenicy durum, jaja). 

Zupa ryżowa na rosole: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz prawdziwy 

,sól, ryż, marchew, pietruszka, seler, por. 

Zupa grysikowa na rosole : porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziele angielskie, pieprz 

prawdziwy ,sól, kasza manna pszenna, marchew, pietruszka, seler, por, ziemniaki.  

Zupa krem marchewkowa z makaronem : porcja rosołowa z kurczaka, woda ,pieprz 

prawdziwy ,sól, marchew, pietruszka, seler, por, jogurt grecki, makaron (mąka z pszenicy 

durum, jaja) lub ryż. 

Zupa krem szpinakowa z makaronem : porcja rosołowa z kurczaka, woda ,pieprz prawdziwy 

,sól, marchew, pietruszka, seler, por, szpinak mrożony, jogurt grecki, makaron (mąka z pszenicy 

durum, jaja) lub ryż. 

Zupa krem z soczewicy  z makaronem : porcja rosołowa z kurczaka, woda ,pieprz prawdziwy 

,sól, marchew, pietruszka, seler, por, soczewica, jogurt grecki, makaron (mąka z pszenicy durum, 

jaja) lub ryż. 

Barszcz szczawiowy : porcja rosołowa z kurczaka, woda ,pieprz prawdziwy ,sól, marchew, 

pietruszka, seler, por, jogurt grecki, szczaw. 

Zupa krem groszkowa z makaronem: porcja rosołowa z kurczaka, woda ,pieprz prawdziwy 

sól, marchew, pietruszka, seler, por, jogurt grecki ,makaron (mąka z pszenicy durum, jaja), 

groszek zielony mrożony. 

Zupa kalafiorowa: porcja rosołowa z kurczaka, woda ,pieprz prawdziwy ,sól, marchew, 

pietruszka, seler, por, jogurt grecki ,kalafior, ziemniaki.. 
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DRUDIE DANIA 

Gulasz z mięsem wieprzowym: mięso szynkowe wieprzowe, woda, mąka pszenna, cebula, 

czosnek, majeranek, tymianek, bazylia, liść laurowy,( w związku z wykorzystywaniem na 

terenie zakładu: mąki pszennej, gorczycy, selera, hydrolizatu białka sojowego, mleka i jaj, może 

zawierać śladowe ich ilości selera) pieprz, sól. 

Schab w sosie: schab wieprzowy, woda, mąka pszenna, olej rzepakowy, cebula czosnek, liść 

laurowy, ziele angielskie, pieprz prawdziwy czarny, sól, bazylia, oregano.  

Pieczeń rzymska : mięso szynkowe wieprzowe, jajka, bułka tarta (mąka pszenna, sól, drożdże, 

woda), bułka pszenna czerstwa, mąka ziemniaczana(skrobia ziemniaczana), czosnek, cebula, 

pieprz prawdziwy, sól. 

Filet z kurczaka w panierce: filet z kurczaka, jajka, mąka pszenna, bułka tarta (mąka pszenna, 

sól, drożdże, woda) olej rzepakowy, sól, pieprz, czosnek. 

Ryż na mleku z truskawkami, jogurtem greckim: ryż, jogurt grecki,  

mleko spożywcze 2% homogenizowane, cukier, truskawki mrożone. 

Pierogi z mięsem, kiszoną kapustą: kapusta kiszona, mięso gulaszowe wieprzowe, mąka 

pszenna, jajka, cebula, olej rzepakowy, pieprz, sól, woda. 

Pierogi ruskie : Krajanka półtłusta(ser twarogowy z mleka), ziemniaki, cebula, olej rzepakowy, 

pieprz prawdziwy, sól, mąka pszenna, jajka, woda. 

Pierogi z truskawkami, jogurtem greckim :mąka pszenna, jajka, woda, truskawki, jogurt 

grecki, cukier, olej rzepakowy. 

Pierogi z serem białym na słodko: ryż, mleko spożywcze 2% homogenizowane, krajanka 

półtłusta, cukier, cukier waniliowy, mąka pszenna, jajka, woda. 

Łazanki z mięsem wieprzowym, kiszoną kapustą : kapusta kiszona, mięso gulaszowe 

wieprzowe, olej rzepakowy, makaron ( mąka z pszenicy durum, jaja) cebula, pieprz prawdziwy, 

sól. 

Kluski śląskie z sosem mięsnym: ziemniaki, mąka ziemniaczana, jajka, mięso szynkowe 

wieprzowe, pieprz prawdziwy, sól, cebula, czosnek, tymianek, papryka słodka, bazylia, woda, 

olej rzepakowy. 

Knedle z mięsem : mąka pszenna, jajka, mąka ziemniaczana, mięso gulaszowe wieprzowe, 

cebula, marchew, pietruszka, seler, pieprz sól, olej rzepakowy. 

Knedle ze śliwkami, jogurtem greckim: mąka pszenna, jajka, mąka ziemniaczana, cebula, 

marchew, pietruszka, seler, pieprz sól, olej rzepakowy, śliwki, cukier, jogurt grecki. 

Potrawka z kurczaka: mięso z kurczaka, cebula, czosnek, mąka pszenna , jogurt grecki, pieprz 

prawdziwy, sól, tymianek, papryka słodka, liść laurowy, ziele angielskie. 
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Naleśniki z serem białym, bananem: jajka, mąka pszenna, mleko spożywcze 2% 

homogenizowane, krajanka półtłusta, cukier, , banany, olej rzepakowy, woda. 

Rizotto z mięsem, sosem pomidorowym : ryż, mięso szynkowe wieprzowe, kukurydza 

konserwowa, kurkuma, olej cebula, czosnek, marchew, sól, pieprz prawdziwy. 

Sos: woda, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna,  jogurt grecki liść laurowy, ziele angielskie. 

Gołąbki z mięsem, ryżem, sosem pomidorowym : ryż, mięso szynkowe wieprzowe,  olej 

cebula, czosnek, , sól, pieprz prawdziwy, majeranek, kapusta biała. 

Sos: woda, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, jogurt grecki, liść laurowy, ziele angielskie. 

Kotlet pożarski drobiowy: filet z kurczaka, jajka, buła tarta (mąka pszenna, sól, drożdże, 

woda)bułka czerstwa pszenna, czosnek, cebula, pieprz prawdziwy, sól, olej. 

Kotlet mielony wieprzowy: mięso szynkowe wieprzowe, jajka, buła tarta (mąka pszenna, sól, 

drożdże, woda) bułka czerstwa pszenna, czosnek, cebula, pieprz prawdziwy, sól, olej. 

Kotlet pożarski drobiowy z soczewicą: filet z kurczaka, jajka, buła tarta (mąka pszenna, sól, 

drożdże, woda)bułka czerstwa pszenna, czosnek, cebula, pieprz prawdziwy, sól, olej, soczewica. 

 Makaron z masłem, serem białym :  makaron lubella:( mąka z pszenicy durum, jaja), krajanka 

półtłusta, (ser twarogowy z mleka), masło, (śmietanka pasteryzowana).  

Makaron z jabłkami : Makaron lubella:( mąka z pszenicy durum, jaja), masło, (śmietanka 

pasteryzowana),  cukier, cynamon, jabłka. 

Ryż zapiekany z jabłkami: ryż, mleko spożywcze 2% homogenizowane, cukier, cukier 

waniliowy, cynamon, jabłka. 

Racuchy drożdżowe z jabłkami : mąka pszenna, mleko spożywcze 2% homogenizowane, 

jajka, drożdże, woda, cukier, olej rzepakowy, jabłka. 

Kopytka  z masłem : jajka, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, masło 83% tłuszczu, (śmietanka 

pasteryzowana), ziemniaki, sól. 
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RYBY 

Filet rybny z miruny – ryba miruna 95%, woda 5%. 

Filet rybny z dorsza – ryba dorsz 95%, woda 5%. 

Filet rybny z morszczuka argentyńskiego – ryba morszczuk 95%, woda 5%. 
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SURÓWKI 

Surówka z kiszonej kapusty: kapusta kiszona sandomierska, marchew, jabłko, woda, oliwa z 

oliwek, pieprz, sól. 

Surówka z kapusty pekińskiej : kapusta pekińska, marchew, jabłko, jogurt grecki, sól, sok z 

cytryny. 

Mizeria z ogórków: ogórki świeże, jogurt grecki,  sól. 

Sałata zielona ze śmietaną : sałata, jogurt grecki ,sól, sok z cytryny. 

Surówka z marchwi i jabłka : marchew, jabłko, sól, sok z cytryny, woda. 

Marchewka oprószana: marchew, masło, (śmietanka pasteryzowana),  groszek konserwowy, 

mąka pszenna,sól, sok z cytryny. 

Kapusta zasmażana: kapusta kiszona sandomierska, mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, cukier. 

Surówka z ogórka kiszonego, selera, marchewki: ogórki kiszone sandomierskie, marchew, 

seler, olej, sól, pieprz czarny prawdziwy. 

Surówka z selera: seler, marchewka, jabłko,jogurt grecki, pieprz prawdziwy czarny, sól, sok z 

cytryny. 

Buraczki ćwikłowe zasmażane: buraki ćwikłowe, masło, (śmietanka pasteryzowana),  mąka 

pszenna, cukier,  woda, pieprz prawdziwy czarny, sól, sok z cytryny. 

Buraczki ćwikłowe z chrzanem: buraki ćwikłowe, chrzan tarty POLONAISE (chrzan 62%, 

woda, ocet spirytusowy, cukier, mleko w proszku, sól, olej rzepakowy, regulator kwasowości – 

kwas cytrynowy, substancja konserwująca – pirosiarczyn sodu). 

Surówka z białej rzodkwi: biała rzodkiew, jogurt grecki, musztarda(woda, ocet spirytusowy, 

gorczyca, cukier, sól)jajo kurze, cukier, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, żółtko jaja 

kurzego, sól, zagęszczony sok z cytryny, stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, substancje 

konserwujące: benzoesan sodu, sorbian potasu; aromaty, barwnik betakaqroten, przeciwutleniacz 

E385). 

Surówka z czerwonej kapusty: kapusta czerwona, olej, kwasek cytrynowy, (kwas cytrynowy 

do żywności E330,  produkt może zawierać gluten ,jaja, mleko i soję) jabłko, cukier, sól, pieprz 

czarny prawdziwy, jabłko. 
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PRODUKTY NA PODWIECZORKI 

Budyń o smaku waniliowym z cukrem: cukier, skrobia ziemniaczana, mąka poznańska, mleko.   

Makrela w sosie pomidorowym Łosoś – filety z makreli, sos pomidorowy (woda, koncentrat 

pomidorowy, cukier, musztarda, substancje zagęszczające: acetylowany adypinian diskrobiowy, 

guma guar ; olej roślinny, sól, mąka pszenna, mieszanka przypraw, ekstrakt papryki słodkiej, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy.) 

Kisiel truskawkowy : cukier, skrobia ziemniaczana, sok z owoców, woda. 

Jogurt naturalny ze świeżymi owocami – jogurt naturalny ( mleko, mleko w proszku 

odtłuszczone, żywe kultury bakterii jogurtowych) owoce ( truskawki lub maliny). 

Pasta z tuńczyka z jajkiem : jajko, tuńczyk w kawałkach w oleju roślinnym (ryba tuńczyk, olej 

słonecznikowy, woda, sól) pieprz prawdziwy, sól. 

Pasta z kiełbasy : Kiełbasa podwawelska złota (mięso wieprzowe (78,5%), woda, sól, białko 

sojowe, regulatory kwasowości: mleczan potasu, octan potasu, białko wieprzowe, stabilizatory: 

trifosforany, difosforany, polifosforany, substancje zagęszczające: karagen, przetworzone 

wodorosty morskie Eucheuma, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, przyprawy i ich 

ekstrakty, skrobia ziemniaczana. Przeciwutleniacz: izoaskrorbinian sodu, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Produkt moe zawierać zboża zawierające gluten, mleko, jaja, seler i 

gorczycę), musztarda (woda, gorczyca, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, ekstrat 

turmeriku, regulator kwasowości : kwas cytrynowy; aromat naturalny). 

Serek twarogowy z owocami : krajanka półtłusta, (ser twarogowy z mleka), miód pszczeli, 

mleko, owoce. 

Koktajl z jogurtu naturalnego i owoców: jogurt naturalny, miód pszczeli, mleko, owoce. 
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NAPOJE 

Sok Pysio: woda, soki z soków zagęszczonych i przeciery z : marchwi, bananów, jabłek, cukier 

lub syrop glukozo-fruktozowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja 

wzbogacająca – witamina C, aromaty. 

Kawa inka: zboża 72%, (jęczmień, żyto) cykoria, burak cukrowy – prażone. 

Kakao: produkt może zawierać śladowe ilości soi, mleka i glutenu. 

Mrożona mieszanka kompotowa: malina, truskawka, wiśnia bez pestki, porzeczka czarna, 

aronia. 

Herbata z cytryną: herbata granulowana, cytryna, miód. 
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CIASTA 

Szarlotka z jabłkami: masło, smalec, mąka pszenna, proszek do pieczenia, jajka, cukier, 

śmietana homogenizowana 18%, cukier waniliowy, cynamon, jabłka. 

Ciasto ucierane z owocami : mąka pszenna, cukier, jajka, olej rzepakowy, śmietana 18% 

homogenizowana, proszek do pieczenia, owoce. 

Ciasto marchewkowe: mąka pszenna, jajka, proszek do pieczenia, marchewka tarta, bakalie, 

olej rzepakowy, cukier, śmietana homogenizowana 18% 
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WARZYWA, OWOCE 

Warzywa : marchew, pietruszka, seler, por, ziemniaki, buraczki ćwikłowe, kapusta kiszona, 

kapusta biała, kapusta czerwona, kapusta pekińska, biała rzodkiew, ogórek świeży, ogórek 

kwaszony, pomidory, rzodkiewka, cebula, czosnek. 

Owoce : jabłka, gruszki, winogrono, brzoskwinie, śliwki, mandarynka, banan, cytryny, maliny, 

truskawki, arbuz, kiwi. 


