
Jadłospis 

27.02.2023 – 10.03.2023 

 

 

Data Zestaw obiadowy Alergeny 

 

     27.02.2023 

poniedziałek 

 

 

 

Kapuśniak z kiełbasą  dodatkiem świeżo posiekanej 

natki pietruszki, chleb zwykły i ziarnisty 

 

Makaron z białym twarożkiem ,polany masełkiem, 

posypany cukrem, herbata owocowa, jabłko 

 

gluten, seler, soja, 

mleko i produkty 

pochodne 

 

 

28.02.2023 

wtorek 

Zupa ogórkowa zabielana śmietaną z dodatkiem 

świeżo siekanego koperku i natką pietruszki, chleb 

zwykły i razowy 

 

Pulpecik w sosie, pieczarkowym, ziemniaki  

z koperkiem, sałatka z czerwonej kapusty z jabłkiem, 

kompot wieloowocowy  

 

 
 

gluten, seler, mleko 

 i produkty pochodne 

,jajka 

 

 

01.03.2023 

środa 

 Zupa koperkowa ,  dodatkiem świeżo siekanej natki 

pietruszki i koperku, chleb zwykły i rustykalny  

 

Fasolka po bretońsku z mięsem i kiełbasą, ziemniaki, 

herbata z sokiem malinowym 

 

 

 
gluten, seler, mleko 

 i produkty pochodne 
soja 

 

02.03.2023 

czwartek 

Krupnik zabielany z mięsem z dodatkiem świeżo 

krojonego koperku i natki pietruszki, chleb zwykły  

i orkiszowy 

 

Kotlet schabowy panierowany ,ziemniaki  

z  koperkiem świeżym, surówka  wielowarzywna, 

herbata miętowa 

 

 

 
gluten, seler, mleko 

 i produkty 

pochodne, jajka,  

 

03.03.2023 

piątek 

 

 

Zupa pracka z rybki miruny z dodatkiem świeżo 

siekanej natki pietruszki, chleb zwykły i corn 

 

Naleśniki z  serem białym i cukrem pudrem, kompot 

owocowy, banan 

 

 

 

gluten, seler, mleko 

 i produkty 

pochodne, jajka 



 

06.03.2023 

poniedziałek 

Zupa kartoflanka, ze świeżo siekanym koperkiem  

i natką pietruszki, chleb zwykły i razowy 

 

Makaron penne z parówką z szynki sosem 

pomidorowym , posypany serem edamskim, herbata 

owocowa, mandarynka 

 

 

gluten, seler, soja, 

mleko i produkty 

pochodne 

 

07.03.202 

wtorek 

Rosół z makaronem i jarzynami ,natką pietruszki 

 

Mięsko pieczone z kurczaka, ziemniaki,  

sałatka z buraczków z jabłkiem, kompot 

wieloowocowy 

 

 

 
gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne 

 

08.03.2023 

środa 

Zupa kartoflanka zabielana śmietaną z dodatkiem 

świeżo krojonego koperku i natki pietruszki, chleb 

zwykły i słonecznikowy 

 

Gołąbki z mięsem  w sosie pomidorowym, herbata 

 z sokiem, jabłko 

 

 

 

gluten, seler, mleko 

 i produkty 

pochodne,  

 

09.03.2023. 

czwartek 

Zupa grysikowa z świeżo siekanym koperkiem, chleb 

zwykły i orkiszowy, 

 

Gulasz wołowy, kluski śląskie sałatka z ogórków 

kiszonych z jabłkiem i kukurydzą, herbata  owocowa 

 

 

gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne,  

 

10.03.2023 

piątek 

Barszcz czerwony z fasolą i jajkiem, natka 

pietruszki, chleb zwykły i rustykalny 

 

Rybka pieczona, surówka z kapusty kiszonej,  

marchewki i jabłka, kompot wieloowocowy 

 

 

 

 

gluten, seler, mleko  

i produkty pochodne, 

jajka,  

 


