
 

Jadłospis na okres od 14.10.2019 do 18.10.2019. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Kasza manna na mleku  (200ml) 1,7 

Kanapki: 

Pieczywo mieszane (razowe, 

pszenne) , masło, wędlina, ser 

żółty, wędlina, ogórek (150g) 

1,7,12 

Herbata  rumiankowa(200ml) 

Płatki kukurydziane na mleku 

(200g) 1,5,6,7,12 

Kanapki: 

Pieczywo mieszane(razowe, 

pszenne) , masło, polędwica 

drobiowa, sałata, pomidor (150g) 

1,7,12 

Herbata lipowa (200ml) 

Płatki ryżowe na mleku (200g) 7      

Kanapki:Bułka grahamka, masło, 

serek topiony, wędlina, ogórek, 

rzodkiewka (150g) 1,7,12Herbata 

(200ml) 

Makaron na mleku (200ml) 

1,3,7Kanapki:Pieczywo mieszane 

(razowe, pszenne) , masło, szynka, 

pomidor, szczypior, sałata (150g) 

1,7,12Herbata z koprem włoskim 

(200ml) 

Kasza kuskus na mleku (200g) 

1,7Kanapki:Pieczywo mieszane 

(razowe,pszenne), pasta rybna z 

jajkiem, cebulką i pomidorkami 

(150g) 1,3,7Herbata owocowo-

ziołowa (200ml 

Obiad Zupa minestrone z warzywami 

(250ml) 10Pieczywo 1,12Kurczak w 

sosie słodko-kwaśnym z ananasem 

(120g) 10Ryż (120g)Kompot 

owocowy (200ml)Jabłko ½ 

Zupa ziemniaczana z ogórkiem 

(250ml) 7,10Pieczywo 1,12Pieczeń 

wieprzowa w sosie pieczeniowym 

(60g) 1,3Ziemniaki (120g)Surówka 

z czerwonej kapusty i jabłka (60g) 

10Kompot wiśniowy 

(200ml)Gruszka ½ 

Zupa szczawiowa z ziemniakami 

(250ml) 7, 10Pieczywo 1,12Gołąbki 

z mięsem bez zawijania w sosie 

pomidorowym (60g) 3,10Ziemniaki 

(120g)Surówka z ogórka i koperku 

(60g) 10Kompot (200ml)Jabłko 

Rosół z makaronem (250ml) 

10Nuggetsy z kurczaka (60g) 

1,3Ziemniaki (120g)Surówka z 

ogórka i kapusty (60g) 10Kompot 

truskawkowy (200ml)Arbuz 60g 

Zupa koperkowa (250ml) 

7,10Pieczywo 1,12Makaron z 

serem i bitą śmietaną (240g) 

1,7Kompot śliwkowy (200ml)Śliwka 

40g 

Podwieczorek Kakaowe naleśniki z serem 3,7,8 Kanapki z masełkiem, szynką, 

jajkiem, szczypiorkiemi rzodkiewką 

1,3,7Herbata 

Jesienny placek jabłkowy 1,3 Mini serniczki z owocami 1,7 Budyń z musem owocowym 7 

 

Alergeny: 

1 Zboża zawierające gluten 5 Orzeszki ziemne (arachidowe) 9 Migdały 13 Dwutlenek siarki 
2 Skorupiaki i produkty pochodne 6 Soja i produkty pochodne 10 Seler i produkty pochodne 14 Łubin 
3 Jaja i produkty pochodne 7 Mleko i produkty pochodne 11 Gorczyca i produkty pochodne 15 Mięczaki 
4 Ryby i produkty pochodne 8 Orzechy 12 Nasiona sezamu i produkty pochodne  
 


