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JADŁOSPIS
Data 20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Śniadanie

Herbata malinowa Herbata z cytryną Herbata owoce leśne

Obiad

Zupa ziemniaczana

Kompot wieloowocowy Kompot z jabłek Kompot z czarnej porzeczki Kompot z wiśni i jabłek Kompot z wiśni i rabarbaru

Podwieczorek
Wafel ryżowy, jabłko

*

Twarożek ze 
szczypiorkiem *7, dżem 
owocowy niskosłodzony, 
chleb pszenny i razowy *1 
*11 z masłem *7

Płatki zbożowe *1, mleko 
*7, pieczeń wieprzowa 
(wyrób własny), ogórek 
zielony, chleb pszenny i 
razowy *1 *11 z masłem 
*7 

Jajko gotowane *3, 
papryka, chleb pszenny i 
razowy *1 *11 z masłem 
*7

Ser żółty *7, pomidor, 
bułka pszenna *1 z 
masłem *7

Pasta z soczewicy, ogórek 
kiszony, chleb pszenny i 
razowy *1 *11 z masłem 
*7

Kakao na mleku *7 *6
Kawa zbożowa na 
mleku*1*7

Zupa szpinakowo 
szczawiowa z ryżem i 
jajkiem*3

Zupa jarzynowa z 
ziemniakami*9

Zupa pomidorowa z 
makaronem*1*9

Zupa grochowa z mięsem 
i ziemniakami

Makaron z sosem 
bolognese *1*9, surówka z 
białej kapusty

Kotlecik mielony 
wieprzowy*1*3, ziemniaki, 
fasolka szparagowa na 
parze

Gulasz drobiowy*1, kasza 
jęczmienna*1, surówka 
wielowarzywna

Filet z mintaja 
panierowany*4*1*3, 
ziemniaki, surówka z 
marchwi

Makaron*1 z białym 
serem*7, polewa z jogurtu 
naturalnego*7 z 
brzoskwiniami

Rogaliki drożdżowe*1*3*7, 
mleko*7, jabłko

Budyń cytrynowy na 
mleku*1*3*7  z musem z 
wiśni

Koktajl truskawkowy na 
jogurcie naturalnym*7, 
chrupki kukurydziane

Chałka drożdżowa*1*3*7, 
dżem owocowy 
niskosłodzony, mleko*7, 
banan

SUBTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI:
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies orkisz, kamut lub odmiany hybrydowe a także produkty pochodne,(…)
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne,(…)
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą),(….)
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy: laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, makadamia, Queenslandd oraz pistacje, atakże produkty pochodne(…)
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne ;
12. Dwutlenek siarki i siarczany (…)
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.



Jadłospis

JADŁOSPIS
Data 27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 1.10.2021

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Śniadanie

Herbata malinowa Herbata gruszkowa Kakao na mleku*7*6

Obiad

Kompot z jabłek Kompot z czerwonej porzeczki Kompot wieloowocowy Kompot z jabłek i wiśni

Podwieczorek

*

Twarożek z rzodkiewką*7, 
dżem owocowy 
niskosłodzony, chleb 
pszenny i razowy *1 *11 z 
masłem *7

Ser żółty*7, rolada 
drobiowa pieczona (wyrób 
własny), pomidor, chleb 
pszenny i razowy *1 *11 z 
masłem *7

Pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem*3*7, ogórek 
kiszony, bułka pszenna*1 
z masłem*7

Pasta z ciecierzycy ze 
słonecznikiem, papryka, 
chleb pszenny i razowy *1 
*11 z masłem *7

Kawa zbożowa na 
mleku*1*7

Zupa barszcz biały z 
ziemniakami

Zupa rosół z 
makaronem*1

Zupa ogórkowa z 
ziemniakami

Zupa kapuśniak z mięsem 
i ziemniakami

Gulasz wieprzowy*1*3, 
kasza gryczana, surówka 
z czerwonej kapusty

Filet z mintaja po 
parysku*4*1*3, ziemniaki, 
surówka z kiszonej 
kapusty

Potrawka drobiowa z 
groszkiem, ryż, surówka z 
marchwi i jabłka

Ryż z jabłkami, polewa z 
jogurtu naturalnego *7

Rogaliki drożdżowe*1*3*7, 
mleko*7, jabłko

Kasza manna na mleku, 
mus z truskawek *1*7

Rogaliki drożdżowe*1*3*7, 
mleko*7, mandarynka

Chrupki kukurydziane, 
jabłko, pomarańcza

SUBTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI:
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies orkisz, kamut lub odmiany hybrydowe a także produkty pochodne,(…)
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne,(…)
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą),(….)
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy: laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, makadamia, Queenslandd oraz pistacje, atakże produkty pochodne(…)
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne ;
12. Dwutlenek siarki i siarczany (…)
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.


