
Jadłospis od 12.03.2018 – 23.03.2018 

PONIEDZIAŁEK 12.03.2018                                                                                                                                                                                                                       
kapuśniak z białej kapusty na wywarze mięsnym z ziemniakami, pomidorami                             
i natką pietruszki (seler)                                                                                                       
naleśniki z serem  (gluten, mleko, jaja)                                                                                                                                                   
sałatka owocowa: banan, mandarynka, pomarańcza, melon, ananas, brzoskwinia, 
winogrona, jabłko, gruszka, kiwi                                                                                                                                                               
napój pomarańczowo -  miętowy              

                                                                                                                                                                                          
WTOREK  13.03.2018   
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten, jaja) 
zapiekany schab w sosie własnym z dodatkiem suszonej śliwki z ziemniakami okraszonymi 
masłem  (mleko)    
sałatka szwedzka (gorczyca) 
kompot owocowy 
      
ŚRODA 14.03.2018 
krupnik z kaszą jęczmienną, ziemniakami i natką pietruszki (seler, gluten, mleko)                                                                                                                                         
spaghetti z makaronem z dodatkiem parmezanu  (gluten, jaja, mleko)                                                                             
sok wieloowocowy          

                                                                                           

Czwartek 15.03.2018   
zupa ziemniaczana na wywarze mięsnym z natką pietruszki (seler, mleko) 
potrawka z kurczaka z kluskami śląskimi  (gluten, jaja, mleko) 
surówka: marchewka z żurawiną 
napój pomarańczowo -  miętowy              
 

PIĄTEK 16.03.2018 
żurek  z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, jaja, gluten) 
ryż paraboliczny z polewą truskawkową    (mleko) 
napój pomarańczowo -  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  19.03.2018 – 23.03.2018 

PONIEDZIAŁEK 19.03.2018  
barszcz czerwony zabielany z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
kluski śląskie okraszone cebulką  (gluten)  
surówka: kiszona kapusta, marchewka, cebula, olej 
napój cytrynowo - miętowy                                                                                         
 

WTOREK  20.03.2018 
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manna i natką pietruszki (gluten) 
panierowany filet z kurczaka z ziemniakami okraszonymi masłem (gluten, jaja, mleko) 
surówka: sałata lodowa, kukurydza, papryka, oliwki, oliwa z oliwek 
kompot owocowy 

 
ŚRODA 21.03.2018 
zupa jarzynowa po włosku z białą fasolą, kapustą włoską, pomidorami, ziemniakami                
i natką pietruszki  (seler, mleko) 
gołąbki w sosie pieczarkowym – 2 szt. (mleko, gluten) 
sok 100% pomarańczowy 
    

Czwartek 22.03.2018   
zupa neapolitańska z ziemniakami, żółtym serem i natką pietruszki (seler, mleko)                              
gulasz drobiowy z kaszą jęczmienną   (mleko, gluten) 
sałatka chłopska: burak czerwony, kiszona kapusta, cebula, olej  
napój cytrynowo - miętowy   
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 23.03.2018 
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko, gluten, jaja) 
ryba saute – miruna z ziemniakami okraszonymi masłem (gluten, ryba)  
bukiet warzyw (mleko) 
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. 

  


