
Jadłospis od 14.01.2019 – 18.01.2019 

PoniedziAŁEK 14.01.2019 

barszcz biały z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
pierogi ruskie okraszone cebulą  (gluten) 
owoc - jabłko 
herbata z cytryną i imbirem 
 

WTOREK 15.01.2019    

zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manną i natką pietruszki  (seler, gluten) 
zapiekane udka z kurczaka z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko)    
surówka: marchewka z żurawiną  i pomarańczą 
herbata z cytryną i imbirem 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  16.01.2019   
zupa brokułowa z ziemniakami i natką pietruszki   (seler, mleko)                                                                                  
spaghetti z sosem bolognese ze szczyptą parmezanu  (mleko, gluten, jaja)  
herbata z cytryną i imbirem 
      
Czwartek 17.01.2019    
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                            
kiełbaski rumuńskie wieprzowo – wołowe z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko, 
gluten, jaja) 
surówka: buraki czerwone, cebula, olej 
kompot owocowy 

 
PIĄTEK 18.01.2019 
zupa krupnik z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
kluski śląskie z mięsem okraszone masłem  (gluten, mleko) 
surówka z kiszonej kapusty 
herbata miętowa 
 
 
 
 
 
 

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 21.01.2019 – 25.01.2019 

PoniedziAŁEK 21.01.2019 

barszcz ukraiński z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
naleśniki - mix owocowy: brzoskwinia, ananas  (gluten, jaja, mleko) 
herbata z lipy słodzona miodem 
 

WTOREK 22.01.2019    

kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami, pomidorami i natką pietruszki  (seler) 
zapiekany schab w warzywach z kaszą kuskus  (mleko, gluten)    
herbata z lipy słodzona miodem 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  23.01.2019   
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki   (seler, mleko)                                                                                  
makaron z kurczakiem  (gluten, jaja)  
sok 100% jabłkowy 
      
Czwartek 24.01.2019    
zupa grzybowa z makaronem i natką pietruszki  (seler, gluten, mleko, jaja) 
kotlety mielone z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko, gluten, jaja) 
gotowana mini marchewka z sezamem (sezam, mleko) 
kompot owocowy 

 
PIĄTEK 25.01.2019 
zupa pomidorowa z ryżem  i natką pietruszki (seler, mleko) 
paluszki rybne z frytkami karbowanymi  (ryba, gluten) 
surówka: mix sałat, pomidor koktajlowy, kukurydza, ocet balsamiczny, oliwa z oliwek 
herbata miętowa 
 
 
 
 
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. 

 

 

 


