
Jadłospis 
 

PONIEDZIAŁEK 

27.03.2023 

ZUPA: szczawiowa z jajkiem 

SKŁADNIKI: szczaw konserwowy (szczaw, sól), ziemniaki, jaja, śmietana 

18%, marchew, seler, pietruszka, por, porcje rosołowe, kurczak, żeberka 

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

ALERGENY: jaja, laktoza, seler 

II DANIE: pierogi z serem i śmietaną, owoc, kompot 

SKŁADNIKI: pierogi z serem (ser biały półtłusty, mąka, jajka), cukier 

waniliowy, cukier, śmietana 18%, jogurt naturalny 2%, jabłko, mieszanka 

owocowa, cytryna, cukier  

ALERGENY: laktoza, gluten, jaja, 

 WTOREK 

28.03.2023 

ZUPA: barszcz ukraiński z ziemniakami 

SKŁADNIKI: mieszanka warzyw mrożonych- barszcz ukraiński, sok 100% 

buraczany, fasola biała, ziemniaki, porcje rosołowe, kurczak, marchew, 

seler, pietruszka, por, śmietana 18%, przyprawy(pieprz  ziarnisty, liść 

laurowy), sól    ALERGENY: laktoza, seler 

II DANIE: gulasz wieprzowy z pieczarkami, kasza pęczak, ogórek kiszony, woda z 

miodem i cytryną 

SKŁADNIKI: szynka pieczeniowa, pieczarki, musztarda, cebula, masło 82%, 

śmietana 18%, mąka tortowa i ziemniaczana, włoszczyzna paski, marchew 

kostka, majeranek, papryka słodka i ostra, curry, kurkuma, czosnek, pieprz ziołowy, 

kasza jęczmienna pęczak, ogórek kiszony, miód, cytryna 

 ALERGENY: gorczyca, laktoza, gluten, seler 

ŚRODA 

29.03.2023 

ZUPA: ryżanka 

SKŁADNIKI: ryż, włoszczyzna paski, marchew, seler, pietruszka, por, 

porcje rosołowe, kurczak, żeberka paski, przyprawy (pieprz mielony, pieprz  

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

II DANIE: kotlet drobiowy smażony, ziemniaki, sałata, kompot 

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

ziołowy, olej, ziemniaki, koper, sałata, śmietana 18%, jogurt naturalny 2%, 

cukier, mieszanka owocowa, cytryna 

ALERGENY: gluten, jaja, laktoza 

CZWARTEK            

30.03.2023 

ZUPA: ogórkowa, 

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

marchew, pietruszka, por, seler, masło, ziemniaki, natka, śmietana 

18%, przyprawy(pieprz mielony, pieprz  ziarnisty, ziele angielskie, liść 

laurowy), sól, koper,  ALERGENY: laktoza, seler, 

II DANIE: kurczak w sosie słodko - kwaśnym, ryż, papryka, kompot  

SKŁADNIKI: filet z piersi kurczaka, sos słodko – kwaśny „Łowicz”, ananas, 

kukurydza, koncentrat pomidorowy 30 %, mąka ziemniaczana, włoszczyzna paski, 

sól, ryż biały, ryż paraboliczny, papryka, mieszanka owocowa, cukier, cytryna 

ALERGENY: soja, seler 

PIĄTEK 

31.03.2023 

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: porcja ryby, ziemniaki, surówka z kwaszonej kapusty, woda 

SKŁADNIKI: miruna filet, mąka pszenna, jaja kurze, olej rzepakowy, pieprz 

cytrynowy, sól, ziemniaki, koper, kapusta kwaszona, jabłko, cebula, olej, woda 

ALERGENY: ryba, gluten, jaja, 

 


