
Jadłospis od  02.12.2019 – 06.11.2019 

PONIEDZIAŁEK 02.12.2019  
zupa grochowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko) 
pierogi ruskie z cebulką 220g  (gluten)   
owoc - jabłko 
herbata z cytryną 200 ml 
 

WTOREK  03.12.2019 
krem z dyni z pestkami z dyni 250 ml (mleko, seler) 
kotlety pożarskie 100g z ziemniakami 180g  (mleko, gluten, jaja) 
surówka: burak czerwony, cebula, olej -  80g  (gorczyca) 
napój cytrynowy  200 ml 

 
ŚRODA 04.12.2019 
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, 
gluten) 
makaron z kurczakiem 250g  (gluten, mleko) 
kompot owocowy 200 ml 
    

Czwartek 05.12.2019   
zupa ryżowa 250 ml (seler, mleko)                              
polędwiczki w sosie własnym 100g z ziemniakami 180g  (mleko, gluten) 
surówka: kapusta pekińska z majonezem  (mleko, jaja) 
napój cytrynowy 200 ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 06.12.2019 
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, jaja, gluten)                              
placki ziemniaczane z polewą jogurtową 220g  (gluten, mleko, jaja) 
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  09.12.2019 – 13.12.2019 

PONIEDZIAŁEK 09.12.2019  
kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko) 
naleśniki z owocami 220g  (gluten, mleko, jaja)   
herbata miętowa 200 ml 

 
WTOREK  10.12.2019 
rosołek z makaronem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, gluten, jaja)                              
klopsy w sosie musztardowym 100g z kluskami śląskimi 160g  (mleko, jaja, gluten) 
surówka: marchewka, kiszony ogórek, cebula, olej -  80g 
napój cytrynowy 200 ml 
                                                                                                                                                                               

ŚRODA 11.12.2019 
krupnik z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, gluten) 
makaron spaghetti z sosem bologniese  250g (gluten, mleko, jaja) 
napój jabłkowy  200 ml 
    

Czwartek 12.12.2019  
zupa wiedeńska z kaszą manną i natką pietruszki 250 ml (mleko, seler, gluten) 
schab w sosie własnym 90g, ziemniaki 180g  (mleko) 
marchewka z groszkiem  -  80g  (mleko) 
kompot owocowy 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 13.12.2019 
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                              
kotlety mielone z ryby 100g, ziemniaki 180g (gluten, mleko, jaja, ryba) 
surówka: kiszona kapusta z marchewką  80g 
napój cytrynowy 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  16.12.2019 – 20.12.2019 

PONIEDZIAŁEK 16.12.2019  
zupa fasolowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko) 
kluski śląskie z mięsem okraszone cebulką 220g  (gluten, mleko)   
marchewka do pochrupania 70g 
herbata z cytryną 200 ml 
 

WTOREK  17.12.2019 
zupa pieczarkowa z makaronem i natką pietruszki 250 ml (gluten, seler) 
karczek w sosie własnym 90g z ziemniakami 180g  (mleko) 
ćwikła z buraków  80g (siarczany) 
napój cytrynowy -  200 ml 
 

ŚRODA 18.12.2019 
zupa szczawiowa z jajkiem, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, jaja, 
siarczany) 
makaron z białym serem 250g (gluten, mleko, jaja) 
napój jabłkowy 200 ml 
    

Czwartek 19.12.2019  
zupa kalafiorowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                              
gulasz z indyka z kaszą pęczak 250g  (mleko) 
papryka do pochrupania 60g 
napój cytrynowy 200 ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 20.12.2019 
barszcz czerwony czysty 250 ml (seler, mleko)                              
krokiety z kapustą i grzybami 220g (gluten) 
owoc - mandarynka 
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. 

 

 


