
                                  JADŁOSPIS   od dnia  03.12.2018r.   do dnia 07.12.2018r.        
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie 
 
 
 

Kasza manna na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne          

z masłem,  serek ziołowy 

Almette   , papryka, kiełbasa  

żywiecka, pomidor, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
mandarynka, 

½ jabłka 

Herbata truskawkowa 

 

Alergeny: 1,7 

 Płatki czekoladowe na 

mleku, pieczywo razowe i 

pszenne   z masłem,  pasta 

jajeczna ze szczypiorkiem, 

rzodkiewka, szynka wiejska, 

ogórek zielony 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: ½ jabłka 

herbatka miętowa, 

Alergeny: 1,7,3 

Płatki jęczmienne na mleku,                  

pieczywo razowe i pszenne                   

z masłem, ser żółty, rzodkiewka, 

kiełbasa krakowska, papryka 

herbatka z cytryną, 

 
talerz owoców : ½ jabłka 

herbatka żurawinowa 

 

Alergeny: 1,7 

Lane kluski na mleku, 

pieczywo razowe  i pszenne 

z masłem, ,kurczak 

gotowany, pomidor, pasta 

z cieciorki, ogórek zielony 

 

talerz owoców :                         

słupki z  marchewki  

z dipem czosnkowo-

koperkowym, 

 Lemoniada - wyrób 

własny,    

Alergeny: 1,7, 

Musli owocowe na mleku, 

pieczywo  pszenne i razowe 

z masłem ,dżem morela-

mango, szynka wieprzowa 

pomidor 

herbatka z cytryną 

 

talerz owoców: winogrona 

 

sok naturalny jabłko-miętą 

 

Herbata malinowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: krem z brokuł 

 z groszkiem ptysiowym 

 

Alergeny:  9,7 

 

II danie: klops wieprzowy  

w jarzynach, ziemniaki, 

 ½ ogórka kiszonego 

 

Kompot: wieloowocowy 

Alergeny: 1,3 

 

 Zupa: pomidorowa z ryżem             

 

Alergeny: 9,7 
 

II danie:  porcja pieczonego 

kurczaka, ziemniaki,  

surówka wielowarzywna  

z oliwką 

Kompot: jabłko-gruszka, 

Alergeny:  

Zupa: ogórkowa 

 

Alergeny: 9,7 

 

II danie: kotlet mielony,  

ziemniaczki , marchewka  

z groszkiem 

Kompot: truskawkowy 

  

Alergeny: 1,3  

Zupa: burakowa  

z zieleniną 

Alergeny: 9,7 

 

II danie:  porcja cielęciny 

duszonej, kasza jaglana, 

surówka z pomidora 

i pora z jogurtem  

 
Kompot: wiśniowy 

Alergeny:7 

Zupa: zacierkowa 

Alergeny: 9, 

 
II danie: kotlecik rybny  

z miruny, ziemniaczki, 

surówka z czerwonej 

kapustki 

 

Kompot jabłko-gruszka 

 

Alergeny:1,7,3,4 

 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

 

Chlebek orkiszowy z miodem 

 i masłem 

Herbatka z cytryną 

Mleko gotowane 

Owoc: ½ banan, 

 

Alergeny:7,1,3, 

 

Owoc: kasza kukurydziana 

 z polewą malinową 

 

Herbatka z cytryną 

 

Alergeny:7 

Bułeczka z masłem 

Herbatka z cytryną 

 

Owoc: sałatka owocowa 

 

Alergeny: 1,7 

     MIKOŁAJKI 

Herbatka z cytryną 

chałka z masłem 

kakao 

Owoc: ½ gruszki 

 

Alergeny: 7,1 

Chlebek chrupki 

 

Owoc: kisiel z jabłkiem 

 

Herbatka z cytrynką 

Alergeny: 1, 

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


