
 

Jadłospis od 20.05.2019 – 24.05.2019 

PoniedziAŁEK 20.05.2019 
zupa grochowa z wędzonym boczkiem (A) z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko)                                        

naleśniki z białym serem i owocami - ananas, brzoskwinia (mleko, jaja gluten) 
napój pomarańczowy 
 

WTOREK 21.05.2019 
zupa ryżowa z natką pietruszki (seler, mleko) 
pieczony kotlet pożarski z ziemniakami okraszonymi masłem (gluten, jaja, mleko) 
surówka: kapusta pekińska, pomidor koktajlowy, papryka, kukurydza, oliwka, oliwa z oliwek 
napój pomarańczowy 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  22.05.2019   
zupa koperkowa z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
makaron penne z sosem carbonara  (mleko, gluten, jaja, A) 
napój pomarańczowy 
 

Czwartek 23.05.2019   
zupa zacierkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki (seler, jaja, gluten) 
zapiekane polędwiczki wieprzowe w sosie beszamelowym z zielonymi szparagami,           
kasza gryczana (mleko, gluten) 
rzodkiewka do pochrupania 
woda przegotowana 
 
                                                                                                                                                                                     
PIĄTEK 24.05.2019 
zupa botwinkowa z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki (mleko, jaja)                                                                                                                                           
placki ziemniaczane ze śmietaną  (gluten, mleko, jaja)  
sok 100% jabłkowy 330 ml 
 
 
 
 
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 27.05.2019 – 31.05.2019 

PoniedziAŁEK 27.05.2019 

zupa fasolowa z kiełbasą podsuszaną (A) z ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
pampuchy z truskawkami  (gluten, mleko, jaja) 
napój cytrynowo - miętowy 
 

WTOREK 28.05.2019 
zupa wiedeńska z kaszą manna i natka pietruszki ( mleko, gluten)                                                                                                      
gyros z frytkami karbowanymi z sosem 1000 wysp (mleko, jaja) 
surówka: młoda kapusta z koperkiem 
napój cytrynowo - miętowy 
                                                                                                                                                                                       

ŚRODA  29.05.2019   
krem z zielonego groszku (seler, mleko)                                                                                                                                           
panierowana ryba – morszczuk, ryż paraboliczny z bukietem jarzyn  (gluten, mleko, ryba, 
jaja)  
napój cytrynowo - miętowy 
 

Czwartek 30.05.2019   
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki (seler, mleko) 
mielone kotlety wieprzowo – wołowe z ziemniakami okraszonymi masłem  (mleko, gluten, 
jaja) 
sałata ze śmietaną (mleko) 
napój z cytrynowo - miętowy 

                                                                                                                                                                                        
PIĄTEK 31.05.2019 
zupa z czerwoną soczewicą, ziemniakami i natką pietruszki (seler, mleko) 
kluski śląskie z mięsem okraszone cebulą (gluten) 
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. 

 

 


