
Jadłospis  

tygodniowy 
 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

07.06.2021 

poniedziałek 

kawa zbożowa  

(jęczmień, żyto) z mlekiem 

chleb pszenno-żytni 
 z masłem 

filet z makreli w oleju 
ogórek kiszony, papryka 

 

barszcz biały z ziemniakami 
 (mąka pszenna i żytnia,  śmietana) 
racuchy drożdżowe z jabłkiem 

(mąka pszenna, mleko, jaja) 
sok marchewkowy 

kalarepa, mandarynki 

 

 

herbata owocowa 

weka pszenna z masłem 
szynka wiejska tradycyjna 

sałata lodowa, pomidor, 

 

08.06.2021 

wtorek 

płatki kukurydziane 

 na mleku 
weka pszenna z masłem 

serek biały Hochland 

kanapkowy 
rzodkiewka, ogórek zielony 

 

krem z kalafiora (śmietana) 
ziemniaki, gulasz z indyka 

(mąka pszenna) 
sałata lodowa ze śmietaną 

kompot, gruszka 

 

 

kakao z mlekiem 

bułeczki drożdżowe 
(mąka pszenna, jaja, mleko) 

arbuz 
 

09.06.2021 

środa 

mleko 

kajzerka pszenna z masłem 
jajko na twardo 

pomidor, szczypiorek 

 

zupa pomidorowa z ryżem (śmietana) 
ziemniaki, kotlet drobiowy 

(mąka pszenna, bułka tarta pszenna, jaja) 
kapusta młoda, kompot 

 

kisiel z jabłkami 

herbatniki 
(mąka pszenna, jaja) 

10.06.2021 

czwartek 

mleko 

chleb pszenno-żytni 
wieloziarnisty z masłem 

serek biały Almette ziołowy 
papryka, ogórek 

 

zupa jarzynowa (śmietana)   
z ziemniakami,  

zrazy w sosie własnym  
 (mąka pszenna) 

surówka z czerwonej kapusty 

z jabłkiem 

kompot z owoców leśnych 

 

 

jogurt z truskawkami 
biszkopty 

(mąka pszenna, jaja) 

11.06.2021 

piątek 

kawa zbożowa  

(jęczmień, żyto) z mlekiem 

kajzerka pszenna z masłem 
pasta z sera białego i ryby 
pomidor, ogórek kiszony 

barszcz ukraiński z mięsem i fasolą 

pierogi ruskie 
(mąka pszenna, jaja, ser biały, masło) 

sok marchewkowy, banan 

napar miętowy  

z miodem i cytryną 

chleb pszenno-żytni z masłem 
szynka wieprzowa 

sałata lodowa 

ogórek zielony, papryka 

 
 

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. 

 

 


