
Jadłospis  

tygodniowy 

 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

11.11.2019 

poniedziałek 
 

Święto Niepodległości 
(dzień ustawowo wolny od pracy) 

 

12.11.2019 

wtorek 

kawa zbożowa  

(jęczmień, żyto) na mleku 

grahamka pszenna 
z masłem  

filet z makreli w pomidorach 
ogórek małosolny 

szczypiorek, papryka 

 

Barszcz biały z ziemniakami 
(mąka pszenna, żytnia, ziemniaki,  śmietana)  

 Racuchy drożdżowe z jabłkami 
(mąka pszenna, mleko, jaja, drożdże)  

z sosem jogurtowo-waniliowym 
sok marchew-jabłko 

kalarepa 

 

 

Herbata owocowa 

chleb pszenno-żytni 
z masłem 

szynka krucha 

ogórek zielony, papryka,  

kiełki rzodkiewki 

 

13.11.2019 

środa 

mleko 
chleb pszenno-żytni 

z masłem 

serek biały Almette 

śmietankowy  
rzodkiewka, ogórek zielony 

Krupnik 

(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

kasza jęczmienna, śmietana)  
ziemniaki, kotlet schabowy 

(schab wieprzowy, mąka pszenna, bułka 

tarta pszenna, jaja, olej) 
kapusta biała duszona  

z pomidorami 

kompot wieloowocowy 

kalarepa, marchewka 

 

Herbata rumiankowa 

weka pszenna z masłem 
pasztet drobiowy (soja) 
pomidory koktajlowe 

14.11.2019 

czwartek 

 

mleko 

kajzerka pszenna  
 z masłem 

pasta z sera białego  
i pomidorów 

papryka, ogórek 

 

Zupa  z zielonego groszku  

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

groszek zielony, ziemniaki, śmietana) 
 kasza jęczmienna, bitki wołowe 

(mięso wołowo, cebula, olej, mąka pszenna) 
marchewka z chrzanem  

sok jabłkowy 

budyń śmietankowy (mleko) 
biszkopty 

(mąka pszenna, jaja) 

 

jabłko, kalarepa 

15.11.2019 

kawa zbożowa  

(jęczmień, żyto) na mleku 

grahamka pszenna 
z masłem  

pasta z sera białego i ryby  
w oleju 

ogórek małosolny, papryka 

barszcz czerwony z ziemniakami 

(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

buraki, śmietana)  
pierogi ruskie 

(mąka pszenna, jaja, ser biały, 
 cebula, masło) 

sok jabłko-marchew 

kalarepa, gruszka 

herbata owocowa 

chleb pszenno-żytni 
wieloziarnisty 

kiełbasa krakowska 

kiełki rzodkiewki 

papryka, ogórek zielony 

 

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. 

 



Jadłospis  

tygodniowy 

 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

18.11.2019 

poniedziałek 

kawa zbożowa  

(jęczmień, żyto) na mleku 

kajzerka pszenna 
z masłem  

pasztet drobiowy (soja) 
pomidor, ogórek kwaszony, 

szczypiorek 

  

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

kapusta biała, ziemniaki, 
naleśniki z serem  

(mąka pszenna, jaja, mleko, ser biały) 
sok marchew-banan 

kalarepa, marchewka 

herbata z cytryną 

chleb pszenno-żytni 
wieloziarnisty 

z masłem 
schab sądecki 

sałata lodowa, ogórek, papryka  

 

19.11.2019 

wtorek 

płatki kukurydziane  
na mleku  

weka pszenna z masłem 
pasta z sera białego  

i rzodkiewki 

ogórek zielony, papryka, 

szczypiorek 

Zupa koperkowa z ryżem 
(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

koperek, ryż, śmietana )  
Ziemniaki, gulasz wieprzowy 

(mięso wieprzowe, cebula, olej, 

 mąka pszenna)  
surówka z kapusty pekińskiej 

 z burakami 

kompot wieloowocowy 

kakao z mlekiem                           

rogaliki drożdżowe z marmoladą        

(mąka pszenna, mleko, jaja) 

gruszka 

20.11.2019 

środa 

 

mleko 

grahamka pszenna   
 z masłem 
pasta z jaj 

pomidor, szczypiorek 

 

Rosół z makaronem pszennym 
 (wywar mięsno- warzywny- w tym seler,) 

Ziemniaki, kurczak mielony  

z warzywami  

mizeria ze śmietaną 

sok 100% jabłko-gruszka 

herbata rumiankowa 

serek biały z truskawkami 

pieczywo chrupkie pszenne  

z masłem  

21.11.2019 

czwartek 

herbata owocowa 

chleb orkiszowy 
z masłem  

kiełbasa krakowska 

podsuszana 

ogórek małosolny, pomidory 

koktajlowe , szczypiorek 

Krem z kalafiora  

z grzankami pszennymi razowymi 
(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

kalafior, śmietana)  
ziemniaki,  

sznycelki wołowo-wieprzowe 
 (mięso wołowo-wieprzowe, cebula, olej,  

mąka pszenna, bułka tarta pszenna) 
kapusta duszona, kompot 

jabłko, kalarepa 

kakao z mlekiem  

chleb pszenno-żytni z masłem 

pasta z sera białego i ryby 

ogórek zielony, papryka 
 

22.11.2019 

kawa zbożowa  

(jęczmień, żyto) na mleku 

kajzerka pszenna 
z masłem 

pasta z łososia z jajkiem  
ogórek, papryka 

 

zupa fasolowa 
(wywar mięsno- warzywny- w tym seler, 

fasola ) 
Pierogi z serem  

(mąka pszenna, jaja, ser biały),  
marchewka z jabłkiem 

sok jabłko-gruszka 

Herbata owocowa 

chleb pszenno-żytni 
wieloziarnisty 

z masłem 

schab kruchy sądecki 

sałata lodowa 
pomidory koktajlowe  

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. 


