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Jadłospis na dzień 29.11.2021r.          

Zupa mleczna z kaszą manną, bułka z masłem i powidłem 
zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, powidło 

Jabłko 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład:  jarzyny, masło, śmietana  

Spaghetti z mięsem i serem żółtym, herbata z sokiem, jabłko  
Zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

Skład: mięso wieprzowe, makaron, koncentrat pomidorowy 
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Jadłospis na dzień 30.11.2021r.       

Chleb słonecznikowy z masłem, kiełbasą szynkową, szczypiorkiem, sałatą zieloną, 

pomidorem, kawa z mlekiem 
zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, kiełbasa szynkowa, warzywa, kawa Inka 

Mus owocowy 

Krupnik ryżowy na rosole, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład:  jarzyny, masło, kurczaki  

Nugetsy drobiowe, surówka z marchwi, selera, jabłka, kompot  
Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, seler 

Skład: filet z kurczaka, warzywa, masło, śmietana 

 

ŚNIADANIE  

 

 

II ŚNIADANIE 

 

 

OBIAD 

 

Jadłospis na dzień 01.12.2021r.          

Bułka ziarnista z masłem, pastą z sera żółtego, jajka, szczypiorku, ogórka, kakao 
zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, ser żółty, jajka, śmietana 

Banan 

Zupa ziemniaczana, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Łazanki z kapusta i mięsem, herbata z sokiem, banan  
zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, kiełbasa podwawelska, mięso wieprzowe, masło 
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Jadłospis na dzień 02.12.2021r.          

Zupa mleczna z płatkami owsianymi, chałka z masłem i miodem + dżem 
zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne  

skład: mleko, masło, płatki owsiane, miód naturalny 

Marchewka z jabłkiem 

Zupa krem z marchewki z makaronem, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład:  warzywa, masło, śmietana 

Kotlet mielony z pieczarkami, ziemniaki, sałata lodowa z kukurydzą, kompot 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład: mięso wieprzowe, warzywa, masło, śmietana 

 

ŚNIADANIE  

 

 

II ŚNIADANIE 

 

 

OBIAD 

 

                                                  Jadłospis na dzień 03.12.2021r.       
Chleb orkiszowy z masłem, jajkiem gotowanym, szczypiorkiem, papryką, ogórkiem, kawa z mlekiem 
zawiera alergeny: gluten, jajko, mleko i produkty pochodne 

skład: masło, mleko, jajka, warzywa, kawa Inka 

Serek owocowy 
zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne 

Zupa pomidorowa z makaronem, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana  

Ryba pieczona, sos koperkowy, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty z marchewką  

i jabłkiem, herbata z sokiem, gruszka 
Zawiera alergeny: gluten, ryba, mleko i produkty pochodne 

Skład: ryba łosoś, warzywa, masło, śmietana 
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Jadłospis na dzień 06.12.2021r. 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, bułka maślana z masłem + dżem 
zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, płatki, dżem 

Jabłko + kiwi 

Zupa pieczarkowa, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, soja, mleko i produkty pochodne 

Skład: warzywa, masło, śmietana 

Sznycelki z indyka, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej 
Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

Skład:  mięso mielone z indyka, warzywa, masło 
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Jadłospis na dzień 07.12.2021r. 

Chleb Corn z masłem, szynka swojską, szczypiorkiem, ogórkiem, sałata zieloną, kakao 
zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne  

skład: mleko, masło, szynka swojska, warzywa, kakao 

Mandarynka 

Rosół z makaronem i jarzynami, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten,  seler 

Kotlet drobiowy, ziemniaki, sałatka z selera, marchwi jabłka, herbata z sokiem 
zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

Skład: mięso drobiowe, warzywa, masło, 
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Jadłospis na dzień 08.12.2021r. 

Chleb razowy z masłem, pasztetem drobiowym, szczypiorkiem, papryką, kawa z mlekiem 
zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, pasztet drobiowy, warzywa, kawa Inka 

Soczek owocowy 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, koperek, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład:  warzywa, masło, śmietana 

Naleśniki z serem, kompot, soczek owocowy 
Zawiera alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne 

Skład: ser biały 
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Jadłospis na dzień 09.12.2021r. 

Zupa mleczna z kasza jaglaną, rogal z masłem i miodem + dżem 
zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, kasza jaglana, miód naturalny 

Banan 

Zupa rybna, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, ryba, mleko i produkty pochodne 

Skład:  ryba miruna, warzywa, masło, śmietana 

Kotlet drobiowy panierowany, ziemniaki, sałatka z pora, marchwi i jabłka, herbata  

z sokiem 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład:  filet z kurczaka, warzywa, masło, śmietana 
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Jadłospis na dzień 10.12.2021r. 

Chleb rustykalny z masłem, rybą makrelą w pomidorach, szczypiorkiem, ogórkiem, kakao 
zawiera alergeny: gluten, ryba, mleko i produkty pochodne 

skład: mleko, masło, ryba makrela, kakao 

Winogrono 

Krupnik zabielany z mięsem, natka pietruszki, chleb zwykły + razowy 
Zawiera alergeny: gluten, seler, seler, mleko i produkty pochodne 

Skład:  warzywa, kasza jęczmienna, mięso wieprzowe, masło, śmietana 

Pierogi ruskie, kompot, winogrono 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Skład:  mąka pszenna, warzywa, masło 

 

 


