
Jadłospis od 26.03.2018 – 6.04.2018 

PONIEDZIAŁEK 26.03.2018  

                                                                                                                                                                                                                                                   
zupa grochowa na wędzonym boczku (A) z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                       
placki ziemniaczane z jogurtem naturalnym  (gluten, mleko, jaja)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
napój cytrynowo - miętowy              

                                                                                                                                                                                          
WTOREK  27.03.2018   
 
rosół na wywarze drobiowo-wołowym z makaronem i natką pietruszki (seler, gluten, jaja) 
pieczony karczek w sosie własnym z dodatkiem suszonej śliwki z ziemniakami okraszonymi 
masłem  (mleko)    
ćwikła z chrzanem (siarczyny) 
napój cytrynowo - miętowy                   
 

ŚRODA 28.03.2018 

 
barszcz biały z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, gluten, mleko)                                                                                                                                         
makaron z białym serem  (gluten, jaja, mleko)                                                                             
owoc - mandarynka                                                                                                                         
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  04.04.2018 – 06.04.2018 

ŚRODA 04.04.2018 
 
zupa z czerwoną soczewicą na kiełbasie podsuszanej (A)z ziemniakami i natką pietruszki  
(seler, mleko) 
pierogi leniwe okraszone bułką tartą i masłem  (mleko, gluten) 
owoc – jabłko                                                                                                                                    
napój cytrynowo - miętowy 
    

Czwartek 05.04.2018   
 
zupa ryżowa na wywarze mięsnym z natką pietruszki (seler)                              
zapiekane drobiowe kotlety pożarskie z ziemniakami okraszonymi masłem   (mleko, gluten, 
jaja) 
surówka: kapusta pekińska, papryka, kukurydza, ziarna słonecznika, oliwa z oliwek 
napój cytrynowo - miętowy   
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 06.04.2018 
 
zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
makaron z kurczakiem  (gluten, mleko, jaja)  
kompot truskawkowo - malinowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


