
Jadłospis od  20.01.2020 – 24.01.2020 

PONIEDZIAŁEK 20.01.2020  
barszcz ukraiński z ziemniakami i natką pietruszki 250ml (seler, mleko) 
pierogi z białym serem  220g (gluten, mleko) 
owoc - mandarynka 
herbata z lipy z pomarańczą 200 ml 
 

WTOREK  21.01.2020 
kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami, pomidorami i natką pietruszki 250ml (seler) 
zapiekany schab w warzywach z kaszą kuskus 250g  (mleko, gluten)    
herbata z lipy z pomarańczą 200 ml 
 

ŚRODA 22.01.2020 
zupa neapolitańska z serem żółtym, ziemniakami i natką pietruszki 250ml  (seler, mleko, 
gluten)                                                                                                                                            
makaron z kurczakiem 250g  (gluten, jaja, mleko)  
sok 100% jabłkowy 200ml 
    

Czwartek 23.01.2020 
zupa zacierkowa z natką pietruszki 250ml  (seler, gluten, mleko, jaja) 
kotlet mielony 100g  z ziemniakami okraszonymi masłem 180g  (mleko, gluten, jaja) 
sałatka: marchewka z groszkiem 80g   (mleko)   
kompot owocowy 200ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 24.01.2020 
zupa pomidorowa z ryżem  i natką pietruszki  250ml  (seler, mleko) 
kopytka z sosem pieczarkowym  250g  (gluten) 
napój pomarańczowy z plasterkiem pomarańczy 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. 

 

 

 



Jadłospis od  27.01.2020 – 30.01.2020 

PONIEDZIAŁEK 27.01.2020  
żurek z białą kiełbasą (A), ziemniakami i natką pietruszki 250 ml (seler, mleko, gluten) 
makaron z białym serem 220g  (gluten, mleko, jaja) 
owoc - jabłko 
napój cytrynowo – miętowy 200ml 
 

WTOREK  28.01.2020 
krem marchwiowy 250ml   (seler, mleko) 
kotlet pożarski 100g  z ziemniakami okraszonymi masłem 180g  (mleko, jaja, gluten)    
sałatka: burak czerwony, cebula, oliwa   80g  
napój cytrynowo – miętowy 200ml 
 

ŚRODA 29.01.2020 
krupnik z kaszą bulgur z ziemniakami i natką pietruszki 250ml   (seler, mleko, gluten)                                                                                                                                         
kurczak w curry z ryżem parabolicznym 250g  (mleko, mięczaki/skorupiaki)  
kompot owocowy 200ml 
    

Czwartek 30.01.2020 
zupa ziemniaczana z boczkiem (A) i natką pietruszki 250ml  (seler, mleko)                                                                                                                                            
gulasz mięsno-warzywny z kaszą pęczak 250g  (mleko, gluten, seler) 
napój cytrynowo – miętowy 200ml 
                                                                                                                                                                               

PIĄTEK 31.01.2020 
Rada Pedagogiczna – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 



 


