
Jadłospis od  03.01.2020 – 10.01.2020 

PIĄTEK 03.01.2020 
zupa grochowa z boczkiem, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (mleko, seler, A) 
ryż paraboliczny z truskawkami  250g 
herbata z cytryną 200 ml 

 
WTOREK  07.01.2020 
barszcz biały z białą kiełbasą, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (mleko, seler, gluten) 
naleśniki z jabłkiem 200g  (mleko, gluten, jaja) 
napój cytrynowy   200 ml 

 
ŚRODA 08.01.2020 
krupnik z kaszą jęczmienną, ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, gluten) 
łazanki  250g  (gluten, jaja) 
owoc - mandarynka 
napój cytrynowy 200 ml 
    

Czwartek 09.01.2020   
zupa ryżowa 250 ml (seler, mleko)                              
panierowany filet z kurczaka 100g z ziemniakami 180g  (mleko, gluten, jaja) 
surówka: marchewka ze śmietaną 80g  (mleko) 
napój cytrynowy  200 ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 10.01.2020 
zupa jarzynowa z ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko)                              
gołąbki w sosie pomidorowym 250g  (gluten, mleko) 
kompot owocowy 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  13.01.2020 – 17.01.2020 

PONIEDZIAŁEK 13.01.2020  
zupa fasolowa z kiełbasą podsuszaną (A), ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, 
mleko) 
pierogi ruskie okraszone cebulą 220g  (gluten) 
owoc - jabłko 
napój pomarańczowy 200ml 

 
WTOREK  14.01.2020 
zupa wiedeńska na wywarze mięsnym z kaszą manną i natką pietruszki 250 ml  (seler, 
gluten) 
zapiekane udka z kurczaka 90g z ziemniakami 180g (mleko)    
surówka: buraczki zasmażane 80g (mleko) 
napój pomarańczowy 200ml 
                                                                                                                                                                               

ŚRODA 15.01.2020 
zupa brokułowa z ziemniakami i natką pietruszki  250 ml (seler, mleko)                                                                                  
makaron spaghetti z sosem bolognese ze szczyptą parmezanu 250g  (mleko, gluten, jaja)  
kompot owocowy 200ml 
    

Czwartek 16.01.2020 
zupa pieczarkowa z makaronem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, jaja, gluten)                                                                                                                                            
kiełbaski rumuńskie wieprzowo – wołowe 100g z ziemniakami 180g  (mleko, gluten, jaja) 
gotowana na parze mini marchewka z sezamem 80g  (sezam, mleko) 
napój pomarańczowy 200ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 17.01.2020 
zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, jaja, gluten)  
ryba soute 100g z ziemniakami 180g (ryba, mleko) 
surówka z kiszonej kapusty 80g 
napój pomarańczowy 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. 


