
Jadłospis od 11.03.2019 – 15.03.2019 

PONIEDZIAŁek 11.03.2019 
 

barszcz biały z białą kiełbasą (A) , ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
pierogi ruskie okraszone cebulą  (gluten, mleko) 
owoc - mandarynka 
napój cytrynowo - pomarańczowy 
 

WTOREK 12.03.2019    

zupa wiedeńska z kaszą manną i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
gyros z sosem 1000 wysp z zapiekanymi ziemniakami w mundurkach  (mleko, gluten, jaja)  
ogórek korniszony (gorczyca)   
napój cytrynowo - pomarańczowy 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  13.03.2019   
zupa brokułowa z ryżem i natką pietruszki   (seler, mleko)                                                                                                                                         
fasolka po bretońsku (A) z ziemniakami  (mleko, gluten)  
nektar z czerwonej porzeczki 
      
Czwartek 14.03.2019    
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten, jaja) 
pieczony karczek w sosie własnym, mix kasz  (mleko, gluten) 
surówka: czerwona kapusta z jabłkiem skropiona oliwą z oliwek 
napój cytrynowo - pomarańczowy 

 
PIĄTEK 15.03.2019.2019 
barszcz czerwony z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                            
racuchy z jabłkiem  (gluten, mleko, jaja) 
napój cytrynowo - pomarańczowy 
 
 
 
 

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 18.03.2019 – 22.03.2019 

PoniedziAŁEK 18.03.2019 

zupa grochowa z wędzonym boczkiem (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
naleśniki ze szpinakiem  (mleko, gluten, jaja) 
napój pomarańczowo - cytrynowy 
 

WTOREK 19.03.2019    

rosołek z makaronem gwiazdką i natką pietruszki (seler, mleko, gluten, jaja) 
pieczone kotlety mielone wieprzowo - wołowe z ziemniakami okraszonymi masłem  (gluten, 
mleko, jaja) 
sałatka: buraki czerwone, cebula, olej  
napój pomarańczowo - cytrynowy 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  20.03.2019   
zupa z zielonego groszku z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
smażony sznycel z kurczaka z ryżem  (mleko) 
surówka: marchewka ze śmietaną (mleko) 
napój pomarańczowo - cytrynowy 

      
Czwartek 21.03.2019    
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
makaron z kurczakiem  (gluten, jaja, mleko) 
woda przegotowana 
 

 
PIĄTEK 22.03.2019 
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki   (seler, mleko, jaja, gluten)                                                                                                                                                      
paluszki rybne z ziemniakami okraszonymi masłem  (gluten, jaja, mleko, ryba)  
surówka z kiszonej kapusty 
napój pomarańczowo - cytrynowy 
 
 
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. 

 

 


