
Jadłospis od 04.01.2018– 05.01.2018 

 

CZWARTEK 04.01.2018  

krupnik z kaszą jęczmienną na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki (seler, 
gluten, mleko) 
gołąbki z ziemniakami w sosie pomidorowym  (gluten, mleko) 
woda z cytryną i miętą 
 

 

PIĄTEK  05.01.2018 
zupa ogórkowa z ziemniakami i z natką pietruszki  (seler, mleko)                            
ryż w polewie truskawkowej  
woda z cytryna 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  08.01.2018 – 12.01.2018 

PONIEDZIAŁEK 08.01.2018  

kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami i natką pietruszki  (seler) 
pierogi z serem okraszone masłem  (gluten, mleko)  
owoc - jabłko                                                                                           
woda z cytryną i miętą  
 

WTOREK  09.01.2018 
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki    (seler, mleko)                                                                                                                             
zapiekane udka z ziemniakami okraszonymi masłem (mleko) 
duszona marchewka z groszkiem (mleko, gluten) 
woda z cytryną i miętą 
 

ŚRODA 10.01.2018 
zupa jarzynowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
spaghetti z makaronem penne  (gluten, jaja)   
sok 100% jabłkowy 
                                                                                           

Czwartek 11.01.2018   
zupa cebulowa z kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki  (seler)    
gulasz z indyka z kaszą pęczak   (gluten, mleko) 
surówka: sałatka szwedzka (gorczyca) 
woda z cytryną, pomarańczą i miętą 
 

PIĄTEK 12.01.2018 
zupa grochowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler) 
placki ziemniaczane ze śmietaną   (gluten, mleko, jaja) 
owoc - mandarynka 
woda z cytryną 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. 

  

 


