
Jadłospis od 15.2021 - 28.09.2021 r. 

Data I śniadanie II śniadanie Zupa II Danie 

15.09.2021 

środa 

Chleb graham z masłem, 

polędwicą drobiową, papryka, 

ogórek świeży, szczypiorek.  

Kawa Inka 

Ciasto  z owocami Zupa fasolowa na maśle z  

warzywami, majerankiem,  

posypana natką z pietruszki. Chleb 

zwykły 

Pierogi ruskie z masłem. 

Surówka z marchewki i jabłka. 

Kompot jabłkowo-cynamonowy 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gorczyca, soja, Mleko i jego pochodne, jajka Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, seler, 

jajka 

16.09.2021 

czwartek 

Płatki owsiane z suszonymi 

owocami na mleku, bułka 

kajzerka z masłem i miodem 

Banan Zupa kalafiorowa z ziemniakami Pulpety z indyka w sosie 

pomidorowym z ziemniakami. 

Surówka z białej kapusty. 

Kompot 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajko 

17.09.2021 

piątek 

Chleb słonecznikowy z masłem, 

tuńczyk w oleju, szczypiorek. 

Kakao 

Arbuz Zupa owocowa z makaronem Leczo warzywne z ryżem. 

Kompot truskawkowy 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten, gorczyca, 

soja 

 Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

20.09.2021 

poniedziałek 

Bułka kajzerka z masłem, 

szynką, pomidorem, 

szczypiorkiem. Herbata owocowa 

Budyń śmietankowy Zupa jarzynowa z wkładką mięsną i 

ziemniakami 

Kotlecik drobiowy panierowany, 

ziemniaki, marchewka z 

groszkiem. Napój cytrynowy 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka Mleko i produkty pochodne Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka, 

seler 

21.09.2021 

wtorek 

Zupa mleczna z makaronem, 

sztangiel z masłem i żółtym 

serem 

Jabłko Zupa pomidorowa na maśle z ryżem, 

natką pietruszki 

Spaghetti z sosem mięsnym. 

Kompot 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 

      
 

 



 
 

 

22.09.2021 

środa 

Stół szwedzki, chleb rustykalny, 

wędlina, ser biały, miód. 

Kawa inka 

Gruszka Zupa ziemniaczana na maśle z 

włoszczyzną zabielana śmietaną 

Naleśniki z serem białym. 

Kompot 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 

23.09.2021 

czwartek 

Płatki kukurydziane na mleku, 

chleb zwykły z masłem i 

miodem naturalnym 

Śliwka Zupa krem z dyni z grzankami. Pieczeń rzymska, w sosie 

pieczarkowym, z kaszą, buraczki 

zasmażane. Napój miodowo-

cytrynowy 
Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten Mleko i produkty pochodne Mleko i produkty pochodne, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 

24.09.2021 

piątek 

Chleb pełnoziarnisty z masłem, 

sałatą lodową, serem żółtym, 

ogórkiem i szczypiorkiem.                 

Herbata z cytryną 

Jogurt owocowy Zupa grochowa z makaronem, 

włoszczyzną, posypana natką z 

pietruszki 

Kotlecik rybny, ziemniaki, 

surówka z kiszonej kapusty. 

Kompot 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 
 Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 

27.09.2021 

poniedziałek 

Bułka zwykła z masłem, szynką 

wieprzową, pomidor, 

szczypiorek. Herbata z mlekiem 

Pomarańcza Barszcz czerwony z jajkiem i 

ziemniakami 

Makaron z kurczakiem i 

szpinakiem. Herbata miętowa 

Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 
 Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko, 

28.09.2021 

wtorek 

Płatki kukurydziane na mleku, 

chałka z masłem i miodem 

Kisiel z tartym 

jabłkiem 

Rosół drobiowy z makaronem, 

posypany natką z pietruszki 

Kotlecik mielony, z ziemniakami, 

młoda kapusta zasmażana z 

koperkiem.  Kompot 

wieloowocowy 
Zawiera Alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajko 

Wykaz alergenów sporządzono w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 13.12.2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011,  w sprawie przekazania konsumentom informacji    na temat żywności. 
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