
Załącznik nr 5   

WYMAGANE MENU ZESTAWU ŚNIADANIOWEGO Menu  Gramatura  
na osobę  

1. Płatki śniadaniowe 3 rodzaje (kukurydziane zwykłe, płatki w 
czekoladzie, w miodzie, typu cini mini) + 1 rodzaj typu „musli”.  

35 g  

2. Jogurty owocowe i naturalne.  180 g  

3. Miód naturalny i dżemy owocowe – min. 40% owoców w dżemie 
(truskawkowe, wiśniowe, morelowe, brzoskwiniowe) podawane w 
półmiskach – 3 rodzaje (Zamawiający nie dopuszcza podania 
marmolady).  

50 g  

4. Chleb min. 2 rodzaje (pieczywo razowe i białe), bułki, pieczywo 
chrupkie typu Wasa lub równoważne.  

150g  

5. Masło – min. 80 % tłuszczu w produkcie (firmy Lurpak lub 
równoważne).  

20 g  

6. Owoce w całości (krajowe sezonowe oraz egzotyczne) – 2 rodzaje.  100 g  

7. Wędliny 4 rodzaje :  
typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa 
(bezglutenowa, polędwica, krakowska drobiowa, salami), min. 60% 
mięsa w wędlinie (firma Morliny, Sokołów lub równoważna).  

65 g  

8. Pasztet drobiowy lub wieprzowy własnej produkcji podawany 
porcjowo z chrzanem – 60% zawartości czystego mięsa w 100 g 
pasztetu.  

30 g  

9. Sery 4 rodzaje :  
a. typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w serze (firma 
Łowicz, Mlekovita lub równoważna),  
b. camembert, brie – min. 55% tłuszczu w serze (firma Turek, Lactima 
lub równoważna).  

60 g  

10. Twarogi 2 rodzaje (twaróg słony półtłusty, grani) (firma Turek, 
Lactima lub równoważna).  

50 g  

11. Serki topione typu hochland lub równoważne (smakowe)  20 g  

12. Świeże warzywa (np. pomidory, świeży ogórek, papryka krojone 
rano w dniu serwowania śniadania)  

50 g  

13. Min. 2 różne dania mięsne na ciepło i 4 różne dania na ciepło z jajek 
(przygotowywane na bieżąco przez kucharza na sali śniadaniowej):  
a. dania mięsne – (firma Sokołów, Morliny lub równoważna):  
• kiełbaski typu śląska – min 85% mięsa,  
• parówki cienkie – min 50 % mięsa,  
Wykonawca wyserwuje ciepłe dania mięsne tak, by nie były 
napęczniałe wodą i popękane.  
b. dania z jajek z dodatkami podanymi wg życzeń klientów (papryka, 
szczypior,  

pomidory, cebula, bekon, szynka, ser żółty)  

• omlety,  

• jajka na miękko,  

• jajecznice (1 porcja składa się z 2 jajek z dodatkami typu szynka, 

boczek, ser, szczypiorek, pomidory).  

• naleśniki z twarogiem półtłustym lub sosem owocowym  

 
 

120 g 

14. Jajka gotowane podawane w sosie tatarskim lub 

majonezowym  

 
 

1 szt. 



15. Ryba (makrela wędzona, śledź na trzy sposoby) – 1 

rodzaj  
 

30g 

16. Ciasta i desery własnej produkcji (ciasteczka, babeczki, ciasta, drożdżówki, sernik 

na zimno) min 1 rodzaj  

 
 

50g 

17. Dania sezonowe (np. sałatka jarzynowa, ziemniaczana, 

śledziowa)  

 
 

50g 

18. Kawa rozpuszczalna (firma NESKA lub równoważna; parzona w 

ekspresie przelewowym lub warniku - 5g na 150 ml wody)  

 
 

250ml 

19. Mleko 3,2% tłuszczu (firmy Mlekovita lub równoważnej), cukier, 

cytryna  

 
 

Bez ograniczeń 

20. Herbaty czarne, owocowe – min 5 smaków w osobno pakowanych saszetkach 

do samodzielnego przygotowania (firmy Eilles, Tekane, Lipton lub równoważna)  

 
 

Bez ograniczeń 

21. Wrząca woda w 

warniku  

 
 

Bez ograniczeń 

22. Soki owocowe – 100% soku, min. 2 smaki (np. pomarańcz, jabłko) (firma Tymbark 

lub równoważna).  

 
 

200ml 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 

 


