
    JADŁOSPIS   od dnia 02.09.07.2019r.   do dnia 09.09.2019r.           
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie  Musli na mleku pieczywo 

razowe  i pszenne z masłem, 

twarożek  z pomidorem                 

i szczypiorkiem, kiełbasa 

żywiecka, ogórek zielony 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców:       
            śliwka 

 

 Herbata miętowa  

Alergeny: 1,7, 

Płatki jęczmienne na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne            

z masłem pasta z cieciorki, 

suszonych pomidorów, 

papryka szynka babuni, 

rzodkiewka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: ½ 

brzoskwinia, 

 

 Herbata wiśniowa,, 

Alergeny: 1,7, 

Kasza manna  na mleku,  

pieczywo razowe i pszenne  

z masłem,  pasta z makreli, 

ogórek, indyk faszerowany, 

pomidor 

 

talerz owoców: : winogrono 

 

Herbata dzika róża, 

 

Alergeny: 1,7,3, 

Płatki ryżowe  na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem, baleron, 

papryka, jajko                               

ze szczypiorkiem, 

rzodkiewka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: gruszka, 

 Herbata żurawinowa, 

 

Alergeny: 1,7,3, 

Kawa inka  na mleku, pieczywo 

razowe i pszenne, ser żółty, 

ogórek zielony, kurczak 

gotowany, papryka 

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: śliwka, 

Lemoniada cytrynowa -wyrób 

własny 

 

Alergeny:1,7,4, 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krem z brokułów                   

z groszkiem ptysiowym, 

 

Alergeny:  9,7, 

 

II danie: Strogonow 

wieprzowy z papryką, 

cebulką i ogórkiem 

kiszonym, kasza gryczana, 

sałata z jogurtem, 

Alergeny: 7, 

Kompot: śliwkowy, 

Zupa: ogórkowa z koperkiem, 

Alergeny:  9,7, 
 

II danie:  pulpety z indyka         

z warzywami, ziemniaki 

gotowane, surówka z białej 

kapusty, 

Alergeny: 3,1, 

 

Kompot: malinowy, 

Zupa:  z kapusty słodkiej, 

 

Alergeny:  9,7, 

 

II danie: kotlet mielony, 

ziemniaczki z koperkiem, 

buraczki, 

Alergeny: 3,1,  

 

Kompot: wieloowocowy 

Zupa: barszcz biały, 

Alergeny: 9,7, 
 

II danie:  leczo                            

z warzywami i kurczakiem, 

ryż parabolis, 

Alergeny: 1 

 

 

Kompot: jabłko                       

z cynamonem 

 

Zupa: krupnik, 

Alergeny: 9,7, 

 
II danie: porcja ryby -miruny, 

surówka z kiszonej kapusty, 

marchewki, ziemniaki gotowane 

Alergeny: 1,3 

 

 

Kompot: jabłko, gruszka ,goździk

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

Kisiel truskawkowy 

Ciastko z morelą, 

Herbatka z cytryną 

Owoc: ½ banan 

 

Alergeny:1,7, 

Ryż ze śmietaną i cynamonem, 

Herbatka z cytryną 

 

Owoc: ½ jabłka, 

 

Alergeny:1,7,3, 

Mus jabłkowy, 

 biszkopty 

 

herbatka z cytrynką 

 

Alergeny: 1,7,3, 

Strucla drożdżowa 

Kakao, 

Owoc: śliwka 

 

Herbatka z cytryną, 

Alergeny: 7,3,1, 

Chleb razowy z masłem                            

i miodem, 

Mleko, 

Herbata z cytryną 

Owoc: ½ jabłka, 

 

Alergeny:1,7, 

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


