
Jadłospis od  03.02.2020 – 07.02.2020 

PONIEDZIAŁEK 03.02.2020 
barszcz biały z białą kiełbasą, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (mleko, seler, gluten, A) 
pierogi ruskie z cebulką  220g (mleko, gluten) 
owoc - mandarynka 
herbata miętowa 200 ml 

 
WTOREK  04.02.2020 
rosół na wywarze drobiowo - jarzynowym z makaronem i natką pietruszki 250 ml (mleko, 
seler, gluten, jaja) 
pieczony udziec z indyka w sosie własnym 180g, kaszą gryczaną 180g  
ogórek korniszony 80g  (gorczyca) 
napój pomarańczowy   200 ml 

 
ŚRODA 05.02.2020 
zupa kalafiorowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, gluten) 
fasolka po bretońsku z ziemniakami  250g  (gluten, mleko) 
sok 100% jabłkowy 200 ml 
    

Czwartek 06.02.2020   
zupa z zielonego groszku z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                              
panierowany filet z kurczaka 100g z ziemniakami 180g  (mleko, gluten, jaja) 
surówka: marchewka z morelą  80g  
napój pomarańczowy 200 ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 07.02.2020 
zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                              
kluski śląskie z mięsem 220g z cebulką  (gluten) 
surówka z kiszonej kapusty 80g 
napój pomarańczowy 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  24.02.2020 – 28.02.2020 

PONIEDZIAŁEK 24.02.2020  
kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko) 
makaron z kurczakiem 250g  (gluten, mleko, jaja) 
napój cytrynowo - miętowy 200ml 

 
WTOREK  25.02.2020 
krem pomidorowy z natką pietruszki 250 ml  (seler, mleko) 
potrawka z kurczaka w sosie śmietanowym 150g z ryżem 180g  (mleko, gluten)    
papryka do pochrupania 80g 
napój cytrynowo - miętowy 200ml 
                                                                                                                                                                               

ŚRODA 26.02.2020 
barszcz ukraiński z ziemniakami i natką pietruszki  250 ml (seler, mleko)                                                                                  
naleśniki ze szpinakiem   (mleko, gluten, jaja)  
napój z czarnej porzeczki   200ml 
    

Czwartek 27.02.2020 
zupa ryżowa z natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                                                                                                                                            
panierowany kotlet schabowy 100g z ziemniakami 180g  (mleko, gluten, jaja) 
surówka:  kapusta pekińska, kukurydza, papryka konserwowa, oliwa  80g  
napój cytrynowo - miętowy  200ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 28.02.2020 
zupa pieczarkowa z makaronem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, jaja, gluten)  
panierowany filet z mintaja 100g z ziemniakami 180g (ryba, mleko, gluten) 
surówka: czerwona kapusta z jabłkiem 80g 
napój cytrynowo – miętowy  200ml 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
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. 

 


