
Jadłospis od 26.02.2018 – 02.03.2018 

PONIEDZIAŁEK 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                       
barszcz biały z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                       
naleśniki – mix owocowy   (gluten, jaja)                                                                                      
napój cytrynowo -  miętowy              

                                                                                                                                                                                          
WTOREK  27.02.2018   

zupa cebulowa z wędzonym boczkiem (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
makaron świderki z parówką z szynki w sosie pomidorowym (gluten, jaja)    
sok 100% jabłkowy                                                                                                                                                 
      
ŚRODA 28.02.2018 
rosołek z makaronem gwiazdką i natką pietruszki (seler, gluten, jaja, mleko)                                                                                                                              
zapiekane udka z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko)                                       
sałata z jogurtem naturalnym (mleko)                                                                                 
napój cytrynowo -  miętowy         

                                                                                           

Czwartek 01.03.2018   
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki (seler, mleko) 
zrazy w sosie chrzanowym z kaszą pęczak  (gluten, mleko, siarczyny) 
surówka: czerwona kapusta, jabłko 
napój cytrynowo -  miętowy              
 

PIĄTEK 02.03.2018 
zupa szczawiowa z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, jaja) 
placki ziemniaczane z jogurtem naturalnym   (gluten, jaja, mleko) 
owoc - jabłko 
napój cytrynowo -  miętowy              
 
 
 
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  05.03.2018 – 09.03.2018 

PONIEDZIAŁEK 05.03.2018  

zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
pierogi ruskie okraszone cebulką  (gluten, mleko)  
herbata z cytryną                                                                                          
 

WTOREK  06.03.2018 
zupa fasolowa na kiełbasie podsuszanej (A) z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko)    
kopytka ze szpinakiem z sosem pieczarkowym (gluten, mleko) 
owoc – kiwi 
herbata z cytryną 

 
ŚRODA 07.03.2018 
zupa ryżowa na wywarze mięsnym z natką pietruszki    (seler) 
gyros z kurczaka z sosem czosnkowym, zapiekane półksiężyce z ziemniaków  (mleko) 
ogórek korniszony (gorczyca) 
herbata z cytryną 
                                                                                           

Czwartek 08.03.2018   
zupa brokułowa z makaronem    (seler, gluten, mleko, jaja)                              
zapiekany kotlet mielony wieprzowo-wołowy z ziemniakami okraszonymi masłem   (mleko, 
gluten) 
marchewka z groszkiem   (gluten, mleko) 
herbata z cytryną  
                                                                                         

PIĄTEK 09.03.2018 
zupa prezydencka (wielowarzywna) z pomidorami i natką pietruszki (seler, mleko) 
panierowana ryba - miruna – z ziemniakami okraszonymi masłem (gluten, mleko, jaja ryba)  
surówka: kiszona kapusta, marchewka, cebula, olej 
herbata z cytryną 
 
 
 
 
 
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.  
 


