
Jadłospis od 16.09.2019 – 20.09.2019 

PONIEDZIAŁEK 16.09.2019                                                                                                                                                                                                                       
zupa grochowa z ziemniakami i natką pietruszki  250ml  (seler, mleko, A)                
naleśniki z serem w polewie jogurtowej z borówką amerykańską  220g/polewa 80 ml  
(gluten, mleko, jaja)                                                                                                                                                   
woda z miętą  200ml         

                                                                                                                                                                                          
WTOREK  17.09.2019   
zupa zacierkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, 
gluten, jaja) 
zapiekane zrazy drobiowe w sosie musztardowym 80g/80 ml, kasza gryczana 180g  (mleko, 
gluten, jaja)    
surówka: burak czerwony, cebula, olej - 80g 
woda z miętą 200 ml 
      
ŚRODA 18.09.2019 
zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                                                                                                                                            
makaron z kurczakiem 250g   (mleko, jaja, gluten) 
sok 100% pomarańczowy 200 ml 

 
Czwartek 19.09.2019   
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manną i natką pietruszki 250 ml (seler, 
gluten) 
zapiekany panierowany kotlet schabowy 90g, ziemniaki okraszone masłem180g   (mleko, 
gluten, jaja) 
zasmażana kapusta 80g (gluten, mleko) 
woda z miętą 200 ml 
 

PIĄTEK 20.09.2019 
zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów z makaronem i natką pietruszki 250 ml (seler, 
mleko, gluten, jaja) 
kluski śląskie z mięsem 220g  (gluten)                                                                                  
surówka: marchewka z białą kapustą 80g 
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. 



Jadłospis od  23.09.2019 – 27.09.2019 

PONIEDZIAŁEK 23.09.2019  
zupa szczawiowa ze świeżego szczawiu z jajkiem 250ml,  ziemniakami i natką pietruszki     
250 ml  (seler, mleko, jaja) 
pierogi leniwe okraszone masłem 220g  (gluten, mleko)  
owoc - nektarynka 
napój cytrynowo - miętowy 200 ml 
 

WTOREK  24.09.2019 
zupa koperkowa z makaronem i natką pietruszki 250 ml(seler, gluten, jaja, mleko) 
zapiekany panierowany filet z kurczaka 90g, ziemniaki okraszone masłem 180 g  (mleko, 
jaja, gluten) 
mizeria z ogórków ze szczypiorkiem i koperkiem 80g (mleko) 
kompot owocowy 200 ml 

 
ŚRODA 25.09.2019 
zupa z zielonego groszku z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml  (seler, mleko) 
jesienne leczo 150g, ryż paraboliczny 150g  ( mleko, A)  
napój cytrynowo - miętowy 200 ml 
    

Czwartek 26.09.2019   
rosołek na wywarze drobiowym z makaronem  i natką pietruszki 250 ml (seler, jaja, gluten)                              
zapiekane udka 90g, ziemniaki okraszone masłem 180g  (mleko) 
pomidor, szczypior, ocet balsamiczny, olej z dyni 80g 
napój cytrynowo - miętowy 200 ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 27.09.2019 
krem z dyni 250ml  (seler, mleko) 
placki ziemniaczane z jogurtem naturalnym 220g/80 ml (mleko, gluten, jaja) 
sok 100% jabłkowy 200 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. 

  


