
Jadłospis od 29.01.2018– 02.02.2018 

PONIEDZIAŁEK 29.01.2018                                                                                                                                                                                                                     
barszcz czerwony zabielany z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko)                   
pierogi ruskie okraszone cebulką  (gluten, mleko)                                                       
owoc - jabłko                                                                                                                           
napój cytrynowo - miętowy 

 

WTOREK  30.01.2018 
zupa ziemniaczana na wędzonym boczku (A) z natką pietruszki   (seler, gluten)                                                                                                                             
potrawka z kurczaka z ryżem parabolicznym z kurkumą  (mleko, gluten) 
surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem skropiona sokiem z cytryny 
napój cytrynowo - miętowy 
 

ŚRODA 31.01.2018 
zupa pieczarkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pieczywo (gluten) 
gołąbki w sosie pomidorowym - 2 szt.  (gluten, mleko)   
nektar z czarnej porzeczki 
                                                                                           

Czwartek 01.02.2018   
zupa ryżowa z natką pietruszki  (seler, mleko)    
zapiekany kotlet mielony wołowo-wieprzowy z ziemniakami    (gluten, jaja) 
ćwikła z chrzanem (siarczyny) 
napój cytrynowo - miętowy 
 

PIĄTEK 02.02.2018 
krem pomidorowy z żółtym serem i natką pietruszki (seler, mleko) 
racuchy z jabłkami posypane cukrem pudrem   (gluten, mleko, jaja) 
napój cytrynowo - miętowy 
ser żółty wg uznania dziecka – samoobsługa, starty ser w miseczce na stoliku obok 
okienka wydawania obiadów 
 
 
 
 
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  05.02.2018 – 09.02.2018 

PONIEDZIAŁEK 05.02.2018  

STOŁÓWKA NIECZYNNA 

WTOREK  06.02.2018 
zupa z brokuł z ryżem i natką pietruszki    (seler, mleko)                                                                                                                            
smażony sznycel z fileta z kurczaka z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko) 
surówka: kapusta pekińska, kukurydza, pomidor koktajlowy, oliwa  
herbata owocowa 
 

ŚRODA 07.02.2018 
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, gluten, jaja, mleko) 
fasolka po bretońsku z bułką wieloziarnistą  (gluten)   
sok 100% pomarańczowy Tom & Jerry – kartonik 200 ml. 
                                                                                           

Czwartek 08.02.2018   
zupa jarzynowa z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko)    
gulasz wieprzowy z kaszą jaglaną (gluten) 
surówka z marchewki i jabłka skropiona cytryną 
herbata owocowa 
 

PIĄTEK 09.02.2018 
barszcz czerwony ukraiński z ziemniakami, fasolą, białą kapustą i natką pietruszki (seler, 
mleko) 
makaron z białym serem (gluten, mleko, jaja) 
owoc - mandarynka 
herbata owocowa 
 
 
 
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. 

  

 


