
   JADŁOSPIS   od dnia 13.05.2019r.   do dnia 17.05.2019r.         
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Śniadanie     Płatki owsiane na mleku                    

pieczywo razowe i pszenne 

z masłem, twarożek                      

z  rzodkiewką                                              

i szczypiorkiem, kiełbasa 

krakowska ,zielony ogórek, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: 
mandarynka, 

 

 Herbata dzika róża, 

Alergeny: 1,7 

     Płatki kukurydziane                       

na mleku, pieczywo razowe                    

i pszenne z masłem, pasta                    

z białej fasoli, papryka, szynka 

szlachecka, ogórek zielony, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: : ( ½ ) 

pomarańcza, 

 

 Herbata lipowa, 

 

Alergeny: 1,7 

  Makaron  na  mleku,               

pieczywo razowe i pszenne  

z masłem, kurczak gotowany, 

pomidor, dżem morelowy, 

 

 

talerz owoców: : ( ½ ) gruszka,  

 

Herbata malinowa, 

Alergeny: 1,7 

   Musli na mleku,                  

pieczywo razowe i pszenne  

z masłem baleron 

szlachecki, ogórek zielony, 

jajecznica, rzodkiewka, 

herbatka z cytryną, 

 

 talerz owoców: kiwi 

 

 Sok: jabłko-gruszka, 

 

Alergeny: 1,7, 

   Kasza manna na mleku, 

pieczywo razowe i pszenne,                  

ser żółty, papryka ,                    

indyk faszerowany,                 

ogórek kiszony, 

herbatka z cytryną, 

 

talerz owoców: melon, 

 

Herbatka wiśniowa, 

 

Alergeny:1,7 

Obiad 
 
 
 
 

Zupa: Brokułowa                         

z groszkiem ptysiowym,   

 

Alergeny:  9,1, 
 

II danie:  gulasz wieprzowy, 

kasza gryczana, mizeria                    

z jogurtem 

Alergeny: 9, 

 

Kompot: wieloowocowy 

Zupa: koperkowa, 

 

Alergeny:  9, 

 

II danie:  spaghetti  z mięsem  

i makaronem, ananas, 

Alergeny: 1,7,3 

 

Kompot: wiśniowy 

Zupa:  krupnik z natką 

pietruszki, 

 

Alergeny:  9, 

 

II danie:  kotlet schabowy, 

ziemniaczki gotowane , młoda 

kapustka z koperkiem, 

Alergeny: 3,1, 
 

Kompot: truskawkowy, 

Zupa: rosół z makaronem, 

 

Alergeny: 9, 

 

II danie:  porcja kurczaka 

pieczonego, ziemniaczki, 

surówka wielowarzywna                      

z oliwką, 

Alergeny: 9,3,1 
Kompot: jabłkowy- gruszka                       

z goździkami, 

 

Zupa: szczawiowa                              

z jajkiem,  

Alergeny: 9 

 
II danie:  porcja łososia 

pieczonego, ziemniaczki 

gotowane, surówka                         

z marchwi, z chrzanem                   

i śmietaną,  

Alergeny: 1.3, 

Kompot: jabłkowy 

- gruszka                                         

z cynamonem, 

Podwieczorek 
 
 

 

 

 

Owoc: ½ banan 

Racuchy z rodzynkami, 

 

Herbatka z cytryną 

Kawa inka, 

 

Alergeny:1,7,3 

Owoc: mus z jabłek,                    

bułka z masłem, 

 

Herbatka z cytryną 

 

Alergeny:1,7, 

Galaretka z owocami,   

biszkopty, 

 

herbatka z cytrynką 

Owoc: ½ jabłko 

Alergeny:1,7,3 

Kasza kukurydziana z 

borówką, 

Chrupki  jabłko-banan 

Herbatka z cytryną 

Owoc: ½ jabłko, 

Alergeny:1,7,3, 

Chałka  z masłem,                  

Kakao 

Herbata z cytryną 

 

Owoc: ½ jabłko, 

Alergeny:1,7, 

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


