
Jadłospis od  13.11.2017 – 17.11.2017 

POMIEDZIAŁEK 13.11.2017  

barszcz ukraiński z białą kapustą, fasolą, ziemniakami i natką pietruszki   (seler, mleko) 
pieczywo (gluten) 
pampuchy na parze w polewie truskawkowej (gluten, jaja, mleko) 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą  
 

WTOREK  14.11.2017 
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki  (seler, mleko)                            
kotlet mielony z ziemniakami (gluten, jaja) 
sałata ze śmietaną (mleko) 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 

 

ŚRODA 15.11.2017 
zupa koperkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
sos mięsno-warzywny z kopytkami    (gluten) 
owoc - mandarynka 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 
 

Czwartek 16.11.2017   

zupa cebulowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, A, mleko)   
pieczywo (gluten)                                                                                                                          
zapiekany schab w sosie beszamelowym z kaszą kuskus (gluten, mleko) 
surówka: pomidor, szczypior, olej 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 
 

PIĄTEK 17.11.2017 
zupa szczawiowa z ziemniakami, jajkiem i natką pietruszki (seler, mleko, jaja) 
pieczywo (gluten) 
makaron penne z tuńczykiem i papryką  (gluten, mleko, jaja, ryba) 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 
 
 
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  20.11.2017 – 24.11.2017 

POMIEDZIAŁEK 20.11.2017  

zupa grochowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki   (seler, A, mleko) 
pieczywo (gluten) 
kluski śląskie z mięsem okraszone cebulą (gluten) 
surówka z kiszonej kapusty 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą  
 

WTOREK  21.11.2017 
zupa ziemniaczana z natką pietruszki   (seler, mleko)                            
gulasz mięsny z kasza jęczmienną (gluten) 
surówka z marchewki i ananasa 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą  

 

ŚRODA 22.11.2017 
zupa jarzynowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
spaghetti z parmezanem    (gluten, mleko, jaja) 
sok 100% jabłkowy 
 

Czwartek 23.11.2017   

zupa porowa z ryżem i natka pietruszki  (seler, mleko)                                                                                                                            
kotlety mielone z indyka z ziemniakami (gluten, jaja) 
sałatka: burak czerwony, cebula, olej   
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 
 

PIĄTEK 24.11.2017 
krupnik z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pieczywo (gluten) 
placki ziemniaczane z jogurtem naturalnym  (gluten, mleko, jaja) 
owoc – mandarynka 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 
 
 
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. 


