
    JADŁOSPIS   od dnia 09.09.07.2019r.   do dnia 13.09.2019r.           
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie  Płatki owsiane na mleku 

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem, twarożek  z 

rzodkiewką i szczypiorkiem, 

kiełbasa krakowska, ogórek 

pomidor, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców:  śliwka, 

 

 Herbata dzika róża 

Alergeny: 1,7, 

Płatki kukurydziane na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne            

z masłem, dżem truskawkowy, 

szynka domowa, ogórek 

zielony, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: ½ 

brzoskwinia, 

 

 Herbata lipowa, 

Alergeny: 1,7, 

Kluski lane  na mleku,  

pieczywo razowe i pszenne  

z masłem,  serek Almette 

ziołowy, rzodkiewka, szynka 

szlachecka, pomidor, 

 

talerz owoców: : winogrona 

 

Sok  jabłkowy, 

 

Alergeny: 1,7,3, 

Kasza kukurydziana                   

na mleku,  pieczywo 

razowe i pszenne z masłem, 

schab pieczony, papryka, 

jajko ze szczypiorkiem, 

rzodkiewka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: gruszka, 

 Herbata wiśniowa, 

 

Alergeny: 1,7,3, 

Makaron na mleku, pieczywo 

razowe i pszenne, ser żółty, 

ogórek zielony, szynka drobiowa, 

papryka, 

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: śliwka, 

Lemoniada cytrynowa -wyrób 

własny 

 

Alergeny:1,7,4, 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: koperkowa, 

 

Alergeny:  9,7, 
 

II danie: gulasz wieprzowy      

z marchewką,  pieczarką, 

czosnkiem, kasza pęczak, 

mizeria z jogurtem. 

Alergeny: 7, 

Kompot: wieloowocowy, 

Zupa: buraczkowa                              

z ziemniakami, 

Alergeny:  9,7, 
 

II danie:  kolorowy kociołek 

drobiowy z kaszą bulgur, 

Alergeny: 3,1, 

 
Kompot: wiśniowy, 

Zupa:  szczawiowa z jajkiem, 

 

Alergeny:  9,7, 

 

II danie: schab pieczony                      

ze śliwką, ziemniaczki 

gotowane , marchewka                         

z groszkiem, 

Alergeny: 3,1,  

 

Kompot: malinowy, 

Zupa: porowo-

ziemniaczana, 

Alergeny: 9,7, 
 

II danie:  Medalion                             

z indyka, ziemniaczki 

gotowane, sałata lodowa                     

z rzodkiewką, ogórkiem                    

i szczypiorkiem z sosem 

winegret, 

Alergeny: 1 

Kompot: śliwkowy, 

 

Zupa: ryżanka, 

Alergeny: 9,7, 

 
II danie: Kotlet rybny                   

z ziemniaczkami, surówką                    

z kiszonych ogórków, marchewki                

i cebuli, 

Alergeny: 1,3 

 

 
Kompot: jabłko, cynamon, 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

Sałatka z kalafiora, jajka, 

ogórka zielonego,  

Bułka z masłem, 

Herbatka z cytrynką, 

Owoc: ½ banan 

Alergeny:1,7, 

Budyń czekoladowy, 

Chipsy z jabłkiem,, 

Herbatka z cytryną 

 

Owoc: ½ gruszka, 

Alergeny:1,7,3, 

Łabędzi puch z malinami, 

 

herbatka z cytrynką 

 

Alergeny: 1,7,3, 

Bułka z masłem                            

i pomidorem, 

Kakao, 

Owoc: arbuz 

Herbatka z cytryną, 

Alergeny: 7,3,1, 

Koktajl malinowy na bazie 

maślanki,                                 

wafle ryzowe, 

 

Herbata z cytryną 

Owoc: ½ jabłka, 

Alergeny:1,7, 

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


