
Jadłospis od 14.10.2019 – 18.10.2019 

PONIEDZIAŁEK 14.10.2019                                                                                                                                                                                                                       
zupa fasolowa z kiełbasą podsuszaną (A), ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, 
mleko)                                                                                                                
pierogi z serem na słodko 220g  (gluten, mleko)                                                                                                                                                              
napój pomarańczowo – miętowy 200 ml                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      
WTOREK  15.10.2019   
zupa ogórkowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml  (mleko) 
kurczak w curry z ryżem parabolicznym 250g  (mleko, mięczaki) 
sok 100% pomarańczowy 200 ml 

 
ŚRODA 16.10.2019 
krupnik z kaszą pęczak, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, gluten)                                                                                                                                            
łazanki 250g  ( gluten, jaja) 
napój pomarańczowo – miętowy 200 ml 

 
Czwartek 17.10.2019   
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manną i natką pietruszki 250 ml (seler, 
gluten) 
sznycel z kurczaka 100g  z ziemniakami 180g   (mleko) 
surówka: marchewka z pomarańczą i żurawiną 80g 
napój pomarańczowo – miętowy 200 ml 
 

PIĄTEK 18.10.2019 
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko) 
paluszki rybne 100g z ziemniakami 180g   (jaja, gluten, ryba, mleko) 
sałatka chłopska 80g : czerwone buraki, kiszona kapusta, cebula, olej                                                                                    
napój z czarnej porzeczki 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. 

 

 



Jadłospis od  21.10.2019 – 25.10.2019 

PONIEDZIAŁEK 21.10.2019  
żurek z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki 250 ml  (seler, mleko, gluten) 
pampuchy 200g z musem truskawkowym 120ml   (gluten, mleko)   
herbata z cytryną i miętą 200 ml 
 

WTOREK  22.10.2019 
zupa pomidorowa z makaronem 250 ml  ( seler, gluten, jaja, mleko) 
gulasz z indyka 150g z kaszą pęczak 180g  (gluten, mleko) 
ogórek małosolny 80g  (gorczyca) 
woda z miętą 200 ml 

 
ŚRODA 23.10.2019 
kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml  (seler, mleko, A) 
kopytka ze szpinakiem z sosem pieczarkowym 220g/100ml  (gluten, mleko) 
napój z czarnej porzeczki 
    

Czwartek 24.10.2019   
krem marchwiowy 250 ml (seler, mleko)                              
panierowany kotlet schabowy 100g z ziemniakami  180g  (mleko, gluten, jaja) 
surówka 80g: pomidor, szczypior, oliwa z oliwek  
woda z miętą 200 ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 25.10.2019  
zupa zacierkowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, jaja, gluten)                              
makaron z sosem wielowarzywnym 250g : mini marchewka, czerwona papryka, pomidor, 
cukinia, szpinak   (jaja, gluten) 
napój z czarnej porzeczki 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. 

  

 


