
Jadłospis  

tygodniowy 

 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

28.10.2019 

poniedziałek 

mleko  
 kajzerka pszenna  

z masłem 
ser żółty 

pomidory, szczypiorek 

  

Kapuśniak z ziemniakami 
(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

kapusta biała, ziemniaki) 
makaron pszenny z serem białym 

sok marchewka – malina 

kalarepa 

Herbata z cytryną 

chleb orkiszowy 
z masłem 

polędwica drobiowa z indyka 

sałata lodowa,  

ogórek małosolny 

papryka czerwona 

 

29.10.2019 

wtorek 

płatki kukurydzinae 

na mleku  
chleb pszenno-żytni 

wieloziarnisty 

ser biały  
miód naturalny, jabłko 

 

Krem porowo-ziemniaczany 
(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

pory, ziemniaki,  śmietana )  
 Kasza jęczmienna, gulasz z indyka 

(filet  z indyka, cebula, olej)  
mizeria ze śmietaną 

kompot wieloowocowy 

 

 

Herbata rumiankowa  

pieczywo chrupkie pszenne                 

z masłem  

sałatka owocowa 
(banan, śliwki, jabłko, winogrono)  

 

 

30.10.2019 

środa 

 

mleko 

grahamka pszenna  
 z masłem 

jajko na twardo 

pomidor, szczypiorek 

 

Zupa  jarzynowa z ziemniakami 
 (wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

jarzyny, ziemniaki, śmietana) 
makaron pszenny 

 z sosem mięsno-warzywnym  
(mąka pszenna, śmietana) 

sok marchew-jabłko 

napar miętowy 

 z cytryną i miodem 

weka pszenna z masłem 
pasta z sera białego  

i rzodkiewki 

ogórek zielony, papryka 
 

31.10.2019 

czwartek 

herbata z cytryną 

kajzerka pszenna 
wieloziarnisty 

z masłem  

kiełbasa krakowska 

podsuszona 

ogórek małosolny, 

 papryka czerwona 

 

Zupa pomidorowa z lanym ciastem 
(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

przecier pomidorowy,  

mąka pszenna, jaja. śmietana,) 
ziemniaki,  

klops w sosie śmietanowym 
(mięso wołowo-wieprzowe, cebula, olej,  

mąka pszenna, śmietana) 
sałata lodowa ze śmietaną 

kompot 

budyń śmietankowy (mleko) 

biszkopty 

(mąka pszenna, jaja) 

01.11.2019 Święto Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny od pracy  

Produkty zapisane tłustym drukiem mogą zawierać substancje powodujące alergię lub reakcje nietolerancji zgodnie                            

z Załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 

Woda mineralna niegazowana do picia dostępna przez cały dzień na salach.                                                                                                     

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liście laurowe, majeranek, oregano,                         

kminek, papryka słodka, sól o obniżonej zawartości sodu, jarzynka bez soli oraz świeże zioła. 

             Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe np.: kakao, herbata, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa,  

mogą zawierać śladowe ilości alergenów glutenu, laktozy, soi, orzechów, selera i gorczycy. 

 

 


