
Jadłospis od 04.06.2018 – 08.06.2018 

PONIEDZIAŁEK 04.06.2018                                                                                                                                                                                                                       
zupa jarzynowa po włosku z białą fasolą, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                               
naleśniki z jabłkiem, brzoskwinią i ananasem  (gluten, mleko, jaja)                                                                                                                                                   
woda przegotowana           

                                                                                                                                                                                          
WTOREK  05.06.2018   
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manną i natką pietruszki (seler, gluten) 
zapiekane kotlety pożarskie z młodymi ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko, gluten, 
jaja)    
surówka: sałata masłowa, pomidor, prażone płatki migdałowe, oliwa  
woda przegotowana 
      
ŚRODA 06.06.2018 
krupnik z kaszą jęczmienną z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten)                                                                                                                                            
zapiekana ryba soute – świeży dorsz z młodymi ziemniakami okraszonym masłem   (mleko, 
ryba, gluten) 
surówka: pomidor, szczypior, oliwa 
woda przegotowana 

 
Czwartek 07.06.2018   
zupa koperkowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko, jaja, gluten) 
zapiekany karczek w sosie własnym z kaszą kuskus   (mleko, gluten) 
surówka: młoda kapusta, szczypior, koperek, olej 
woda przegotowana 
 

PIĄTEK 08.06.2018 
zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
kurczak w curry z ryżem parabolicznym  (mięczaki)                                                                             
sok 100% wieloowocowy          
 
 
 
 
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  11.06.2018 – 15.06.2018 

PONIEDZIAŁEK 11.06.2018  
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki  (seler, mleko, gluten, jaja) 
pierogi ruskie okraszone cebulą  (gluten)  
owoc - truskawki 
woda przegotowana 
 

WTOREK  12.06.2018 
zupa zacierkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki (seler, gluten, jaja) 
zapiekany kotlet schabowy z młodymi ziemniakami okraszonymi masłem (mleko, jaja, 
gluten) 
zasmażana młoda kapusta (mleko) 
woda przegotowana z cytryną 

 
ŚRODA 13.06.2018 
żurek z białą kiełbasą (A) z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
makaron z białym serem  (gluten, mleko, jaja)  
sok 100% wieloowocowy 
    

Czwartek 14.06.2018   
rosołek na wywarze mięsnym z makaronem gwiazdką i natką pietruszki (seler, jaja, gluten)                              
gyros z sosem czosnkowym z zapiekanymi ziemniakami w mundurkach  (mleko) 
ogórek korniszony (gorczyca) 
woda przegotowana 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 15.06.2018 
zupa szczawiowa z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, jaja) 
ryż z polewą truskawkową (sorbet) 
woda przegotowana 

 
 
 
 
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. 

  

 


