
Jadłospis od 26.11.11.2018 – 30.11.2018 

PONIEDZIAŁEK 26.11.2018    

zupa z czerwonej soczewicy z boczkiem wędzonym (A), ziemniakami i  natką pietruszki  
(seler, mleko)   
pierogi z serem okraszone masłem (mleko, gluten)    
owoc - jabłko 
napój z czarnej porzeczki 
                                                                                                                                                                                       
WTOREK  27.11.2018   
zupa ryżowa na wywarze drobiowym z natką pietruszki  (seler, mleko)   
gyros z sosem 1000 wysp z zapiekanymi ziemniakami ( jaja, gorczyca, mleko)    
ogórek korniszony (gorczyca) 
napój z czarnej porzeczki 
      
ŚRODA 28.11.2018 
zupa neapolitańska z żółtym serem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                               
kopytka ze szpinakiem z sosem pieczarkowym    (mleko, gluten) 
napój z czarnej porzeczki 

 
Czwartek 29.11.2018    
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, gluten, jaja)                                                                                                                                            
panierowany i zapiekany kotlet schabowy z ziemniakami okraszonymi masłem ( gluten, 
jaja, mleko) 
kapusta zasmażana z koperkiem (mleko, gluten) 
kompot owocowy 

 
PIĄTEK 30.11.2018  
zupa szczawiowa z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, jaja) 
racuchy z jabłkiem posypane cukrem pudrem  (gluten, jaja, mleko) 
herbata z cytryną 
 
 
 
 
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  03.12.2018 – 07.12.2018 

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018  
żurek z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko, gluten) 
pierogi z jagodami z polewą jogurtową  (gluten, mleko)   
napój cytrynowo – miętowy 
 

WTOREK  04.12.2018 
zupa z dyni  (mleko, seler) 
zapiekany kotlet mielony z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko, gluten, jaja) 
surówka: mix sałat, pomidor koktajlowy, płatki migdałowe, oliwa, ocet balsamiczny (migdały) 
napój cytrynowo - miętowy 

 
ŚRODA 05.12.2018 
krupnik z kaszą pęczak na wywarze mięsnym ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko, 
gluten) 
fasolka po bretońsku z bułką  (mleko, gluten, A) 
sok 100% pomarańczowy 
    

Czwartek 06.12.2018   
zupa jarzynowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                              
zapiekane udka z kurczaka z ryżem parabolicznym   
surówka: marchewka, suszona żurawina, ananas 
napój cytrynowo - miętowy 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 07.12.2018  
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko, jaja, gluten)                              
panierowana ryba miruna z ziemniakami okraszonymi masłem (gluten, mleko, jaja, ryba) 
surówka: biała kapusta, koperek, cebula, olej 
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. 

  


