
Jadłospis od 03.06.2019 – 07.06.2019 

PoniedziAŁEK 03.06.2019 
zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki (mleko, seler) 

pierogi z serem w polewie jogurtowo - malinowej  (mleko, gluten) 
woda przegotowana 
 

WTOREK 04.06.2019 
zupa kalafiorowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
gulasz mięsny z kaszą jęczmienną/pęczak  (mleko, gluten) 
ogórek małosolny (gorczyca) 
woda przegotowana 
                                                                                                                                                                                

ŚRODA  05.06.2019   
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
wiosenne leczo (A) z bułką   (mleko, gluten) 
woda przegotowana 
  
 

Czwartek 06.06.2019   
rosołek z makaronem gwiazdką i natką pietruszki (seler, gluten, jaja) 
smażony sznycel z kurczaka z młodymi ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko) 
mizeria z ogórków (mleko) 
woda przegotowana 
 
                                                                                                                                                                                     
PIĄTEK 07.06.2019 
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki (mleko, seler)                                                                                                                                            
makaron z białym serem (gluten, mleko, jaja)  
owoc- truskawka 
woda przegotowana 
 
 
 
 
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 10.06.2019 – 14.06.2019 

PoniedziAŁEK 10.06.2019 

zupa szczawiowa ze świeżego szczawiu z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (seler, 
mleko, jaja) 
naleśniki z owocami – ananas, brzoskwinia  (gluten, mleko, jaja) 
woda przegotowana 
 

WTOREK 11.06.2019 
kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami i natką pietruszki ( mleko, seler)                                                                                                                
kurczak w curry z ryżem parabolicznym (mleko) 
woda przegotowana 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  12.06.2019   
krupnik z kaszą jęczmienną z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten)                                                                                                                                              
gołąbki w sosie pomidorowym – 2 szt. (mleko, gluten)  
sok 100% pomarańczowy 
 

Czwartek 13.06.2019   
chłodnik z młodych warzyw (mleko) 
pieczony schab w sosie własnym z młodymi ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko) 
surówka: pomidor, szczypior, oliwa 
woda przegotowana 
 

                                                                                                                                                                                        
PIĄTEK 14.06.2019 
zupa pieczarkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pierogi ruskie okraszone cebulką (gluten, mleko) 
owoc – truskawka 
woda przegotowana 
 
 
 

 
 
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 17.06.2019 – 18.06.2019 

PoniedziAŁEK 17.06.2019 

barszcz biały z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko, gluten) 
pierogi leniwe okraszone masłem  (gluten, mleko) 
owoc - truskawka 
woda przegotowana 
 

WTOREK 18.06.2019 
zupa ryżowa z natką pietruszki ( mleko)                                                                                                                
makaron z kurczakiem  (mleko, jaja, gluten) 
woda przegotowana 
 
 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


