
Jadłospis od 15.10.2018 – 25.10.2018 

PONIEDZIAŁEK 15.10.2018                                                                                                                                                                                                                       
zupa fasolowa z kiełbasą podsuszaną (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                               
naleśniki z serem z sałatką owocową (gluten, mleko, jaja)                                                                                                                                                   
napój cytrynowo - miętowy           

                                                                                                                                                                                      
WTOREK  16.10.2018   
zupa koperkowa z ziemniakami i natka pietruszki  (mleko, seler)   
zapiekany karczek w sosie własnym kaszą kuskus (mleko, gluten)    
sałatka szwedzka (gorczyca) 
kompot owocowy 
      
ŚRODA 17.10.2018 
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                            
łazanki  ( gluten, jaja) 
sok 100% jabłkowy 

 
Czwartek 18.10.2018   
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manną i natką pietruszki (seler, gluten) 
zapiekany kotlet drobiowy z ziemniakami okraszonymi masłem   (mleko, gluten, jaja) 
sałata masłowa ze śmietaną (mleko) 
napój cytrynowo miętowy 
 

PIĄTEK 19.10.2018 
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko, gluten, jaja) 
gotowana na parze ryba  - (miruna nowozelandzka) z bukietem jarzyn,                        
ziemniaki okraszone masłem  (gluten, ryba, 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. 

 

 



Jadłospis od  22.10.2018 – 25.10.2018 

PONIEDZIAŁEK 22.10.2018  
żurek z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
pierogi z serem okraszone masłem  (gluten, mleko)   
surówka: marchewka z orzechami nerkowca, skropiona sokiem z cytryny 
napój cytrynowo - miętowy 
 

WTOREK  23.10.2018 
zupa ziemniaczana na wędzonym boczku (A, mleko) 
gulasz mięsno - warzywny z kaszą gryczaną  (mleko, gluten) 
kompot owocowy 

 
ŚRODA 24.10.2018 
zupa pieczarkowa z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
makaron z kurczakiem  (gluten, jaja, mleko) 
sok 100% wieloowocowy 
    

Czwartek 25.10.2018   
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, jaja, gluten)                              
panierowany zapiekany kotlet schabowy w panierce kukurydzianej z ziemniakami 
okraszonymi masłem  (mleko, gluten, jaja) 
kukurydza z zielonym groszkiem 
napój cytrynowo - miętowy 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 26.10.2018  
 

Rada Pedagogiczna – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych       
– stołówka 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. 

  

 


