
Jadłospis 
 

PONIEDZIAŁEK 

28.11.2022 

ZUPA: ziemniaczana 

SKŁADNIKI: marchew, seler, pietruszka, por, włoszczyzna młoda, 

natka, ziemniaki, masło, śmietana 18%, przyprawy(pieprz mielony, 

pieprz  ziarnisty, ziele angielskie, liść laurowy),  ALERGENY: seler, 

laktoza 

II DANIE: makaron z serem i boczkiem, sok owocowy 

SKŁADNIKI: makaron ( mąka, jajka), ser biały półtłusty, boczek wędzony, 

cebula, sok owocowy 100% 

ALERGENY: laktoza, gluten, jaja,  

może zawierać: seler, soję, gorczycę 

 WTOREK 

29.11.2022 

ZUPA: barszcz biały z makaronem, 

SKŁADNIKI: zakwas , makaron jajeczny, śmietana 18%, ziemniaki, 

porcje rosołowe, kurczak, żeberka, marchew, seler, pietruszka, por, natka, 

sól, majeranek, przyprawy(pieprz  ziarnisty, ziele angielskie, liść laurowy), 

seler, pietruszka, por, włoszczyzna młoda, chrzan ALERGENY: gluten, 

laktoza, seler, dwutlenek siarki 

II DANIE: kotlet drobiowy smażony, ziemniaki, surówka z marchwi, woda 

SKŁADNIKI: filet drobiowy, jajko, bułka tarta, mąka tortowa, cebula, pieprz 

ziołowy, olej, ziemniaki, koper, marchew, ananas, jabłko, olej, 

ALERGENY: gluten, jaja, 

ŚRODA 

30.11.2022 

ZUPA: ogórkowa, 

SKŁADNIKI: ogórek kwaszony, żeberka paski, porcje rosołowe, kurczak, , 

włoszczyzna młoda, masło, ziemniaki, natka, śmietana 18%, 

przyprawy(pieprz mielony, pieprz  ziarnisty, ziele angielskie, liść laurowy), 

sól, koper,  ALERGENY: laktoza, seler, 

II DANIE: ryż na mleku z jabłkiem prażonym i polewą śmietanową, owoc, kompot 

SKŁADNIKI: ryż, mleko 3,2 %,jabłko prażone, jogurt naturalny 2%, śmietana 

18%, cukier, banan, mieszanka owocowa, cukier, cytryna 

ALERGENY: laktoza, 

CZWARTEK            

01.12.2022 

ZUPA: rosół z makaronem, 

SKŁAD: wołowina rosołowa, kura kulinarna,  skrzydło indycze, porcje 

rosołowe, kurczak, makaron jajeczny (mąka, jaja, woda), marchew, 

seler, pietruszka, por, cebula, natka, przyprawy(pieprz  ziarnisty, ziele 

angielskie, liść laurowy), włoszczyzna młoda, sól    

ALERGENY: gluten, jaja, seler 

II DANIE: schab wieprzowy w warzywach, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, 

woda z miodem i cytryną 

SKŁADNIKI: schab wieprzowy, majeranek, śmietana 18%, mąka, ziemniaki, 

koper, kapusta pekińska, marchew, papryka, ananas, por, cebula, majonez, jogurt 

naturalny 2 %, włoszczyzna paski, marchew kostka, sól, miód, cytryna,  

ALERGENY: laktoza, gluten, seler, gorczyca, jaja 

PIĄTEK 

02.12.2022 

ZUPA: zacierkowa 

SKŁADNIKI: marchew, seler, pietruszka,  porcje rosołowe, kurczak, 

boczek wędzony, włoszczyzna młoda,  zacierka rędzińska, ziemniaki , 

natka, przyprawy(pieprz mielony, pieprz  ziarnisty, ziele angielskie, liść 

laurowy), sól  ALERGENY: seler, laktoza, gluten, jaja  może zawierać: 

soję, gorczycę 

II DANIE: zapiekanka makaronowa z łososiem, pomidorki, jogurt do picia 

SKŁADNIKI: łosoś wędzony, ser topiony, śmietana 30%, mleko, masło, 

makaron jajeczny, pomidory koktajlowe, jogurt pitny z owocami 

 

ALERGENY: ryba, laktoza, gluten, jaja, 

 


