
    JADŁOSPIS   od dnia 15.07.2019r.   do dnia 19.07.2019r.           
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie  Płatki jęczmienne na mleku 

pieczywo razowe    i pszenne 

z masłem, twarożek                  

z  rzodkiewką                                      

i szczypiorkiem, kiełbasa 

żywiecka, pomidor 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
brzoskwinie, 

 

 Herbata miętowa 

Alergeny: 1,7 

 Płatki kukurydziane na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne          

z masłem, pierś z indyka 

wędzona, ogórek zielony, jajko 

gotowane ze szczypiorkiem, 

papryka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: : 
 czereśnie, 

 

 Herbata wiśniowa, 

 

Alergeny: 1,7 

Kasza manna na  mleku,               

pieczywo razowe i pszenne  

z masłem,  szynka szlachecka, 

pomidorek, pasta z zielonego 

groszku, rzodkiewka 

 

talerz owoców: : morele 

 

Herbata  malinowa, 

Alergeny: 1,7 

Kawa zbożowa na mleku,  

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem , baleron, ogórek 

zielony, ser żółty, papryka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
½ gruszka 

 

 Sok: jabłko-truskawka 

 

Alergeny: 1,7,3 

 Kasza kukurydziana  na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne, 

kiełbasa szynkowa, ogórek 

zielony, dżem, 

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: melon 

Lemoniada cytrynowa -wyrób 

własny 

 

Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: brokułowa 

 

Alergeny:  9, 
 

II danie: kurczak w sosie 

słodko-kwaśnym, ryż, 

surówka   z marchewki                     

i jabłka, 

Alergeny: 7 

 
Kompot: wieloowocowy 

Zupa: z fasoli szparagowej, 

 

Alergeny:  9, 
 

II danie:  spaghetti z mięsem  

i żółtym serem, ananas, 

 

Alergeny:  

 

Kompot: truskawkowy, 

Zupa:  grochowa z ziemniakami 

 

Alergeny:  9,7 

 
II danie: kotlet mielony, 

buraczki gotowane, ziemniaczki 

młode, 

Alergeny:  1 

Kompot: wiśniowy 

Zupa: rosół z makaronem, 

Alergeny: 9, 

 

II danie:  porcja 

pieczonego kurczaka, 

ziemniaczki młode 

gotowane, mizeria                      

z jogurtem, 

Alergeny:  

Kompot: jabłkowy- gruszka    

z cynamonem 

 

Zupa: zacierkowa, 

Alergeny: 9,7 

 
II danie: ryba -miruna -smażona, 

ziemniaczki gotowane, surówka               

z kiszonej kapusty  

Alergeny: 1 

 
Kompot: jabłko 

- wiśnia, 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

Chałka z masłem, 

Kakao, 

Chrupki jabłko-mango 

Owoc: ½ banan 

 

Alergeny:1,7 

Mus z jabłek, 

Pieczywo chrupkie 

 

Herbatka z cytryną 

 

Alergeny:1,7, 

Budyń czekoladowy,  

Biszkopt, 

 

herbatka z cytrynką 

 

Owoc: ½ jabłko 

Alergeny: 1 

Kasza manna z malinami, 

Owoc: arbuz 

 

Herbatka z cytryną, 

Alergeny:1,7, 

Chlebek razowy z masłem                     

i miodem  

Kawa zbożowa  na mleku 

Herbata z cytryną 

 

Owoc: ½ jabłka, 

Alergeny:1,7, 

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


