
                   JADŁOSPIS   od dnia  26.11.2018r.   do dnia 30.11.2018r.        
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie 
 
 
 

Płatki czekoladowe na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne                

z masłem,  jajko gotowane                 

ze szczypiorkiem, papryka, 

kiełbasa  szynkowa, pomidor, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
mandarynka, 

 

Herbata z czarnej porzeczki. 

 

Alergeny: 1,7 

 Płatki owsiane na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne   

z masłem,  twarożek z 

rzodkiewką i szczypiorkiem, 

polędwica sopocka, ogórek 

kiszony, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: winogrona, 

herbatka malinowa, 

Alergeny: 1,7, 

Płatki ryżowe na mleku,                  

pieczywo razowe i pszenne                   

z masłem, pasta z zielonego 

groszku, kurczak gotowany, 

rzodkiewka, 

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców : słupki z  

marchewki, ½ kaki   

herbatka miętowa 

 

Alergeny: 9 

Musli owocowe na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem, szynka 

szlachecka, ogórek zielony, 

ser żółty papryka, 

 

talerz owoców :                         

½ pomarańczy,  

 

 Lemoniada - wyrób 

własny,    

Alergeny: 1,7, 

Kawa zbożowa na mleku, 

pieczywo  pszenne i razowe 

z masłem domowy baleron, 

pomidor, pasta z wędzonego 

łososia ze szczypiorkiem, 

kiszony ogórek, 

herbatka z cytryną 

 

talerz owoców: ½ jabłka, 

 

Herbata wiśniowa 

 

Alergeny: 1,7,3,4 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: biały barszcz, 

 

Alergeny:  9,7 
 

II danie: gulasz wieprzowy, 

kasza gryczana, surówka                     

z selera z jogurtem, 

 

Kompot: wieloowocowy 

Alergeny: 1,3 
 

 Zupa: koperkowa,               

 

Alergeny: 9,7 
 

II danie:  kotlet z piersi 

kurczaka w sezamie, piure 

marchewkowo-

ziemniaczane, ananas, 

Kompot: jabłko-gruszka, 

Alergeny: 10, 

Zupa: kapuśniak ze słodkiej 

kapusty, 

 

Alergeny: 9, 

 

II danie: pieczony schab                   

ze śliwką,  ziemniaczki 

gotowane, buraczki, 

Kompot: wiśniowy, 

  

Alergeny: 7  

Zupa: ziemniaczana                           

z pomidorami,                                

Alergeny: 9,7 

 

II danie:  duszony indyk, 

ryż paraboliczny, kalafior 

gotowany , 

 
Kompot: jabłko- gruszka, 

Alergeny:1, 7 

Zupa: jarzynowa z kaszą 

manną, 

Alergeny: 9, 

 

II danie: kluski leniwe                   

ze śmietaną, surówka                     

z marchii jabłka,                    

Kompot malinowy 

 

Alergeny:1,7,3, 
 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

 

Racuchy z rodzynkami, 

Herbatka z cytryną 

 

Owoc: ½ banan, 

 

Alergeny:7,1,3, 

 

Owoc: ryż z borówką 

amerykańską i śmietaną, 

 

Herbatka z cytryną 

 

Alergeny:7 

„Jajko sadzone na słodko”   

 biszkopty, 

Herbatka z cytryną 

 

Owoc: ½ jabłka 

 

Alergeny: 1,7,3 

Wafle ryżowe                                 

z amarantusem, 

Herbatka z cytryną 

 

Owoc: jabłuszko w 

mleczku waniliowym, 

Alergeny: 7 

Bułka z masłem i dżemem 

truskawkowym, 

mleko 

 

Owoc: ½ gruszka 

 

Herbatka z cytrynką 

Alergeny: 1,7, 

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


