
Jadłospis od  23.10.2017 – 27.10.2017 

POMIEDZIAŁEK 23.10.2017  

kapuśniak z kiszonej kapusty na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki  (seler) 
pieczywo  (gluten) 
naleśniki z serem z sałatką owocową  (gluten, mleko, jaja) 
woda z cytryną i melisą słodzona miodem 
 

WTOREK  24.10.2017 
zupa pomidorowa z makaronem (mleko, seler, jaja, gluten) 
panierowany filet z kurczaka z ziemniakami okraszonymi masłem  ( mleko, gluten, jaja) 
surówka: czerwony burak, cebula, olej 
kompot owocowy 

 

ŚRODA 25.10.2017 
zupa kalafiorowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pieczywo (gluten) 
pampuchy w polewie truskawkowej   (gluten, jaja, mleko) 
woda z cytryną i melisą słodzona miodem 
 

Czwartek 26.10.2017                                                                                  
zupa ryżowa na wywarze mięsnym z natką pietruszki  (seler)                                                                                                    
gyros z kurczaka z sosem 1000 wysp, zapiekane ziemniaki w mundurkach  (gluten, mleko, 
jaja)                                                                                                                 
surówka: biała kapusta, koperek                                                                                                       
woda z cytryną i melisą słodzona miodem 

 

PIĄTEK 27.10.2017 
rosół na wywarze wołowym z makaronem nitki (seler, gluten, jaja) 
gołąbki w sosie pomidorowym  2 szt.(gluten, mleko) 
sok 100 % pomarańczowy  
 
 
W jadłospisie zaznaczono kursywą alergeny – zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011 
W zakładzie używane są substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, które 

mogą dostać się do produktu gotowego w ilościach śladowych na skutek reakcji krzyżowych. 

A – zgodnie z podaną informacją przez producenta kiełbasa/boczek może zawierać: gluten, mleko, seler, 

gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny 

 

Z przyczyn niezależnych, jadłospis może nieznacznie ulec zmianie. 

 



Jadłospis od  30.10.2017 – 03.11.2017 

POMIEDZIAŁEK 30.10.2017  

żurek z kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki   (seler, mleko) 
pieczywo  (gluten) 
pierogi leniwe okraszone masłem  (gluten, mleko) 
owoc - banan 
woda z cytryną i miętą 
 

WTOREK  31.10.2017 
zupa brokułowa z makaronem   (seler, mleko, gluten, jaja)                            
kotlet schabowy z ziemniakami okraszonymi masłem  (gluten, jaja, mleko) 
surówka: mizeria z ogórków (mleko) 
woda z cytryną i miętą 

 

ŚRODA 01.11.2017 
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 
 

Czwartek 02.11.2017   

Szkolenie Rady Pedagogicznej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
 

PIĄTEK 03.11.2017 
krupnik z kaszą jęczmienną na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki (seler, 
gluten) 
pieczywo (gluten) 
pierogi ruskie okraszone cebulą  (gluten, jaja)   
sok 100% jabłkowy – kartonik 200 ml. 
 
W jadłospisie zaznaczono kursywą alergeny – zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011 
W zakładzie używane są substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, które 

mogą dostać się do produktu gotowego w ilościach śladowych na skutek reakcji krzyżowych. 

A – zgodnie z podaną informacją przez producenta kiełbasa/boczek może zawierać: gluten, mleko, seler, 

gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny 

 

Z przyczyn niezależnych, jadłospis może nieznacznie ulec zmianie. 

 

 


