
 

Jadłospis na okres od 10.02.2020 do 14.02.2020. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

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

Kanapki: 
Pieczywo mieszane (razowe, 

pszenne) , masło, wędlina, ser 
żółty, ogórek, papryka(150g) 

1,7,12 
Herbata  rumiankowa(200ml) 

Płatki owsiane (200g) 7,12 
Kanapki: 

Pieczywo mieszane(razowe, 
pszenne) , masło, polędwica 
drobiowa, sałata, pomidor 

(150g) 1,7,12 
Herbata lipowa (200ml) 

Kasza kuskus na mleku (200g) 
1,7      Kanapki:Bułka 
grahamka,masło, serek topiony, 
wędlina, ogórek,rzodkiewka 
(150g) 1,7,12Herbata z dzikiej 
róży (200ml 

Płatki kukurydziane na mleku 
(200ml) 1,3,7Kanapki:Pieczywo 
mieszane (razowe, pszenne) , 
masło, szynka, pomidor, 
szczypior, sałata (150g) 
1,7,12Herbata z koprem 
włoskim (200m) 

Makaron na mleku  (200g) 
1,7Kanapki:Pieczywo mieszane 
(razowe, pszenne), pasta rybna 
z jajkiem, cebulką i 
pomidorkami (150g) 
1,3,4,7,12Herbata owocowo-
ziołowa (200ml) 

Obiad Zupa pomidorowa z 
makaronem (250ml) 7,10Pierś z 
kurczaka w płatkach 
kukurydzianych (60g) 1,3,12Ryż 
(120g)Surówka z białej kapusty 
z marchewką (60g) 7*½ 
jabłkaKompot owocowy 
(200ml) 

Zupa brokułowa ( 250ml) 
10Pieczywo 1,12Pieczony schab 
w sosie brokułowo-serowym 
(60g)1,3,7Ziemniaki 
(120g)Surówka z czerwonej 
kapusty i jabłka z żurawiną 
(60g)banan 1/2Kompot 
wiśniowy (200ml) 

Zupa gołąbkowa z mięsem 
mielonym, kapustą i ryżem 
(250ml) 7,10Pieczywo 
1,12Rolada z indyka z cukinią i 
sosem carbonara (120g) 
1,3Makaron penne 
pełnoziarnisty (120g) 1,31/2 
jabłka  Kompot 
śliwkowy(200ml) 

Zupa z fasolką zieloną, 
brokułem i makaronem 
świderki (250ml)1,7, 10Kotlet 
pożarski (60g) 1,3 Ziemniaki 
(120g)Sałata ze śmietaną (60g) 
7MandarynkaKompot 
owocowy (200ml) 

Zupa ogórkowa (250ml) 
7,10Pieczywo 1,12Makaron z 
truskawkami i bitą śmietaną 
(300g) 1,3,71/2 jabłkaKompot 
owocowy (250ml) 

Podwieczorek Budyń z musem owocowym 7 Ciasto marchewkowe 
1,7,12Kawa zbożowa 1,12 

Kanapki (pieczywo mieszane, 
razowe, pszenne) z serem 
żółtym i wędliną  1,7,12 

Domowe ciastko kokosowe 
1,3,7Herbata 

Mini serniczki na biszkopcie 
1,3,7 

 

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  

 


