
Jadłospis od 21.05.2018 – 25.05.2018 

PONIEDZIAŁEK 21.05.2018                                                                                                                                                                                                                       
barszcz biały z białą kiełbasą (A) z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten)                                                                                                               
pierogi ruskie okraszone cebulą  (gluten, mleko)                                                                                
owoc - banan                                                                                                                                                
przegotowana woda z cytryną i melisą           

                                                                                                                                                                                          
WTOREK  22.05.2018   
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki (seler, mleko) 
zapiekany schab w sosie własnym z dodatkiem suszonej śliwki z ziemniakami okraszonymi 
masłem  (mleko)    
surówka: biała kapusta, koperek, szczypior, olej  
przegotowana woda z cytryną i melisą 
      
ŚRODA 23.05.2018 
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                         
makaron z kurczakiem z parmezanem (gluten, jaja, mleko)                                                                                  
sok 100% jabłkowy                                                                                      

                                                                                           

Czwartek 24.05.2018   
kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
zrazy wieprzowo – wołowe w sosie musztardowym z kaszą pęczak   (mleko, gluten, jaja) 
świeży ogórek z koperkiem 
kompot owocowy 
 

PIĄTEK 25.05.2018 
barszcz czerwony z młodych buraków z ziemniakami i natka pietruszki (seler, mleko) 
racuchy z jabłkiem posypane cukrem pudrem   (mleko, gluten, jaja) 
przegotowana woda z cytryną i melisą 

 
 
 
 
 
 
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  28.05.2018 – 30.05.2018 

PONIEDZIAŁEK 28.05.2018  
zupa kalafiorowa z ziemniakami i natką pietruszki   (seler, mleko) 
spaghetti z makaronem penne  (gluten, jaja)  
sok wieloowocowy 
 

WTOREK  29.05.2018 
zupa ryżowa na wywarze mięsnym z natką pietruszki (seler, mleko) 
panierowany filet z indyka z ziemniakami okraszonymi masłem (mleko, jaja, gluten) 
mizeria z ogórków (mleko) 
przegotowana woda z cytryną i melisą 

 
ŚRODA 30.05.2018  (dzień sportu) 
zupa grochowa na wędzonym boczku (A) z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
pierogi z serem okraszone masłem  (gluten, mleko)  
owoc- świeże krajowe truskawki   ok. 10 dkg /os.                                                                                                 
woda przegotowana z cytryną 
    

1 czerwca 2018 roku stołówka będzie nieczynna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

  


