
Jadłospis od 25.03.2019 – 29.03.2019 

PONIEDZIAŁek 25.03.2019 
 

zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
naleśniki z serem  (gluten, mleko, jaja) 
owoc - jabłko 
napój cytrynowo – miętowy 
 

WTOREK 26.03.2019    

zupa ryżowa z natką pietruszki  (mleko, seler) 
smażony stek z mielonego mięsa z cebulką i ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko, 
jaja)  
surówka: biała kapusta, koperek, olej 
kompot jabłkowy 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  27.03.2019   
krupnik na żeberkach z kaszą jaglaną i natką pietruszki   (seler, mleko)                                                                                                                                         
makaron spaghetti w sosie bologniese  (mleko, gluten, jaja)  
napój cytrynowo - miętowy 
      
Czwartek 28.03.2019    
zupa jarzynowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pieczony schab ze śliwką z kaszą kuskus  (mleko, gluten) 
surówka: kiszony ogórek, marchewka, cebula, olej 
napój cytrynowo - miętowy 

 
PIĄTEK 29.03.2019.2019 
zupa fasolowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                                                                                                                            
kopytka ze szpinakiem w sosie pieczarkowym   (gluten, mleko, jaja) 
kompot z jabłek i czerwonej porzeczki 
 
 
 
 

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 01.04.2019 – 05.04.2019 

PoniedziAŁEK 01.04.2019 

zupa szczawiowa z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, jaja) 
pierogi leniwe okraszone masłem (mleko, gluten) 
surówka:  marchewka, kapusta włoska, suszone morele, jogurt naturalny (mleko) 
napój cytrynowo – miętowy 
 

WTOREK 02.04.2019 
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pieczone pulpety w sosie pomidorowym z mozarelą i ryżem  (gluten, mleko, jaja) 
surówka: świeży ogórek oprószony rzodkiewką  
napój cytrynowo - miętowy 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  03.04.2019   
barszcz czerwony zabielany z ziemniakami i natką pietruszki  (seler, mleko) 
łazanki  (mleko, gluten, jaja) 
sok 100% pomarańczowy  
 

      
Czwartek 04.04.2019   
krem pomidorowy (mleko) 
panierowany filet z kurczaka z ziemniakami okraszonymi masłem  (gluten, jaja, mleko) 
surówka: por, jabłko, majonez (mleko, jaja) 
kompot gruszkowy 

                                                                                                                                                                                        
PIĄTEK 05.04.2019 
zupa pieczarkowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko, gluten, jaja)                                                                                                                                                 
kotlety mielone z dorsza z ziemniakami okraszonymi masłem  (gluten, mleko, ryba, jaja)  
surówka z kiszonej kapusty 
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. 


