
                   JADŁOSPIS   od dnia  07.01.2019r.   do dnia 11.01.2019r.         
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie 
 
 
 

Płatki jęczmienne na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne   

z masłem, serek Almette, 

papryka , kiełbaska 
żywiecka, pomidorek, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: mandarynki 

½ banana 

 

 Herbata wiśniowa, 

Alergeny: 1,7,3 

Płatki ryżowe na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne                   

z masłem, szynka z indyka, 

rzodkiewka, ser żółty pomidor, 
 

 

 

talerz owoców: ½ jabłka, 

 

 

Herbata porzeczkowa 

Alergeny: 1,7,3 

Cini –mini    na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne         

z masłem, kiełbasa krakowska, 

papryka, jajko gotowane                     
ze szczypiorkiem, ogórek 

zielony herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: ½ kaki 

Herbata truskawkowa, 

 

Alergeny: 1,7,3 

Płatki miodowe na mleku, 

pieczywo razowe                         

pasta z awokado, pomidorek, 

szynka konserwowa,                            
ogórek kiszony 

 
talerz owoców: winogrono, 

 
Lemoniada wyrób własny, 

                       

Alergeny:1,7,         

Kawa zbożowa na mleku 

pieczywo razowe                               

i pszenne z masłem,  

dżem truskawkowy, 
polędwica, ogórek zielony,

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: 
 ½ pomarańczy 

 

Herbatka miętowa, 

Alergeny: 1,7,4 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: ryżanka z natką 

pietruszki, 

 

Alergeny:  9,7 

 

II danie:  kurczak w gyrosie, 

kasza kus- kus, surówka               

z kapusty pekińskiej               

z jabłuszkiem i oliwką 

Alergeny: 7,1 
Kompot: wieloowocowy 

Zupa: pieczarkowa, z natką 

pietruszki, 

 

 

 

II danie: pieczeń wieprzowa, 

ziemniaczki gotowane, fasolka 

szparagowa, 

 

Kompot truskawkowy 

Zupa: z cieciorki ze śmietaną, 

Alergeny: 9,7 

 

II danie: kotlet mielony, 

marchewka piure, ananas 

Alergeny: 7,1,3 

 
Kompot wiśniowy 

Zupa: szczawiowa                      

z jajkiem i  natką pietruszki, 

Alergeny: 9,1, 

 

II danie: kolorowy kociołek, 

mięsno-warzywny, surówka 

z selera z jabłka i jogurtu, ryż 

parabolis, 

 

Kompot, gruszka –jabłko, 

Alergeny: 9,1,3 

Zupa: zacierkowa z natką 

pietruszki, 

 

Alergeny: 9,7 

 
II danie: porcja miruny 

smażonej, ziemniaczki 

gotowane, surówka                        

z kapusty kiszonej, 

Kompot : jabłkowy 

 

Alergeny: 1,7 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

Chleb orkiszowy z miodem, 
mleko, 

 

 Owoc: ½ banan 

 

Herbatka z cytryną 

Alergeny: 1, 

Bułka z masłem, pasztetem               
i ogórkiem kiszonym, 

 
Owoc: ½ banan 

 

Herbatka z cytryną 

krążki ryżowe mini, 
Herbatka z cytrynką, 

 

Owoc: krem bananowy,  

 

Alergeny: ;1 

Strucla drożdżowa owocowa, 
 Kakao 

Herbata z cytryną, 

Owoc:  ½ kiwi 

 

Alergeny: ;1,7 

Łabędzi puch z malinami, 
Baton Sante, 

Owoc: ½ jabłka 

Herbatka 

 

Alergeny: 1,7 

Wszystkie Grupy :  Śniadanie  stół szwedzki  , woda w ciągłym dostępie w grupach 



 


