
    JADŁOSPIS   od dnia 22.07.2019r.   do dnia 26.07.2019r.           
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie  Płatki owsiane na mleku 

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem, twarożek                  

z suszonymi pomidorami, 

kiełbasa krakowska, ogórek 

zielony 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
brzoskwinie, 

 

 Herbata żurawinowa 

Alergeny: 1,7 

Musli  na mleku, pieczywo 

razowe  i pszenne z masłem, 

serek ziołowy Almette, 

rzodkiewka ,  szynka 

konserwowa, pomidor 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców:  
 

 Herbata miętowa, 

 

Alergeny: 1,7 

Kluski lane  na  mleku,               

pieczywo razowe i pszenne  

z masłem,  szynka babuni 

papryka, ser żółty, ogórek 

zielony,  

 

talerz owoców: : morele 

 

Herbata  wiśniowa, 

Alergeny: 1,7 

Makaron  na mleku,  

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem, pasta z cieciorki, 

rzodkiewka, indyk 

faszerowany, papryka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
śliwka, 

 

 Sok: jabłko-mięta, 

 

Alergeny: 1,7,3 

 Kawa zbożowa  na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne, pasta 

z łososia, pomidor, polędwica 

sopocka, ogórek zielony 

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: melon 

Lemoniada cytrynowa -wyrób 

własny 

 

Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: pieczarkowa, 

 

Alergeny:  9, 
 

II danie: gulasz wieprzowy, 

kasza gryczana, surówka                 

z pomidorów,  

Alergeny: 7 

 

Kompot: wieloowocowy 

Zupa: z kiszonej kapusty, 

 

Alergeny:  9, 
 

II danie:  pierś kurczaka 

panierowana w płatkach 

kukurydzianych, ziemniaczki 

młode, sałata lodowa                    

z ogórkiem, rzodkiewką                      

z sosem winegret  

 

Alergeny:  
Kompot: truskawkowy, 

Zupa:  buraczkowa, 

 

Alergeny:  9,7 

 

II danie: indyk duszony                  

w ziołach i czosnku,  kasza 

pęczak, surówka z kapusty białej 

i koperku, 

Alergeny:  1 

Kompot: wiśniowy 

Zupa: zupa owocowa, 

Alergeny: 9, 
 

II danie:  kotlet schabowy, 

fasolka szparagowa 

gotowana, ziemniaczki 

młode, 

Alergeny:  
Kompot: jabłko                       

z cynamonem 

 

Zupa: kalafiorowa 

Alergeny: 9,7 

 
II danie: makaron kolorowy                 

z kurczakiem, ogórek kiszony,  

Alergeny: 1 

 
Kompot: wiśniowy 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

Kisiel truskawkowy 

Ciasto owocowe, 

Owoc: ½ banan 

 

Alergeny:1,7 

Serek bananowy, ciasteczka 

 
Herbatka z cytryną 

 

Alergeny:1,7, 

Koktajl owocowy,  

wafle ryżowe, 

 

herbatka z cytrynką 

Owoc: arbuz 

Alergeny: 1 

Ryż na mleku                                

z cynamonem i śmietaną, 

Owoc: ½ jabłka 

 

Herbatka z cytryną, 

Alergeny:1,7, 

Bułka z masłem i pomidorem, 

 

Herbata z cytryną 

Owoc: ½ jabłka, 

Alergeny:1,7, 

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


