
Jadłospis od 10.12.2018 – 14.12.2018 

PONIEDZIAŁEK 10.12.2018    

barszcz czerwony zabielany z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko, gluten) 
pierogi ruskie okraszone cebulą  (gluten)    
owoc - mandarynka 
napój pomarańczowy 
                                                                                                                                                                                       
WTOREK  11.12.2018   
rosół wołowo - drobiowy z makaronem   (seler, gluten, jaja)                                                                                  
potrawka z kurczaka z kaszą kuskus  (mleko, gluten)  
surówka: kiszony ogórek, marchewka, cebula, olej  
napój pomarańczowy 
      
ŚRODA 12.12. 2018 
zupa grzybowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten)                                                                                                                                               
makaron z kurczakiem    (mleko, gluten, jaja) 
napój pomarańczowy 

 
Czwartek 13.12.2018    
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                            
pieczony schab w sosie własnym z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko) 
surówka: sałata lodowa, papryka, kukurydza, oliwki, oliwa z oliwek 
kompot owocowy 

 
PIĄTEK 14.12.2018  
zupa ogórkowa z ziemniakami  i natką pietruszki (seler, mleko) 
placki ziemniaczane z jogurtem naturalnym  (gluten, jaja, mleko) 
owoc - mandarynka 
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  17.12.2018 – 21.12.2018 

PONIEDZIAŁEK 17.12.2018  
kapuśniak z kiszonej kapusty z wędzonym boczkiem (A),  ziemniakami i natką pietruszki  
(seler, mleko)   
naleśniki z ananasem i brzoskwinią  (gluten, mleko, jaja)   
napój cytrynowo – miętowy 
 

WTOREK  18.12.2018 
zupa brokułowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                              
pieczony karczek w sosie własnym z ziemniakami okraszonymi masłem (mleko)  
ćwikła z buraczków (siarczyny) 
napój cytrynowo - miętowy 

 
ŚRODA 19.12.2018 
zupa solferino z żółtym serem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)   
gulasz z indyka z kaszą pęczak (gluten, mleko)                               
surówka: papryka do pochrupania 
napój cytrynowo - miętowy 
 

Czwartek 20.12.2018   
krupnik z kaszą jęczmienną na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, 
mleko, gluten) 
makaron z białym serem (mleko, gluten, jaja) 
owoc – mandarynka 
woda przegotowana 
 

PIĄTEK 21.12.2018  
barszcz czerwony czysty  (seler, mleko)                              
krokiety z kapustą i grzybami (gluten, jaja) 
sok 100% pomarańczowy 

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ PRACOWNICY SSP 72 
 

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. 


