
Jadłospis  16.11.2020r. – 20.11.2020r. 

 I śniadanie 
II śniadanie 

Zupa II danie Kolacja 

P
o
n

ie
d

z
ia

łe
k
 Płatki owsiane na mleku, pieczywo 

mieszane, masło, sałata, szynka, ser 

żółty, ogórek św. pomidor, dżem, 

herbata z cytryną   

1, 7,9,10,12 ⃰ 

 

 

mandarynka, 

serek wiejski  krupnik 

Kotlet jajeczny, ziemniaki, marchewka 

z groszkiem, kompot 

1, 3,  9 ⃰   

Weget.:  kotlet sojowy,  

Naleśniki z jabłkiem, jogurt owocowy, 

kiełbasa szynkowa, rolada ustrzycka,  

pieczywo mieszane, masło,  dżem, herbata 

z cytryną, 

 1,3, 7, 9,12,  ⃰ 

W
to

re
k
 

Płatki ryżowe na mleku, pieczywo 

mieszane, masło, kiełbasa szynkowa, 

biały ser z rzodkiewką i szczypiorkiem, 

papryka św. ogórek małosolny, dżem, 

herbata z cytryną  

1 ,7,9,12 ⃰  

 

 

jabłko, 

budyń z musem 

truskawkowym 

 

pomidorowa z 

makaronem 

Filet drobiowy w sosie słodko-

kwaśnym, ryż, surówka z pomidora z 

cebulą, kompot 

1,3, 7, 9 ⃰   

Weget.:  gulasz jarzynowy 

Sałatka z buraka z serem feta, jajko 

sadzone, baleron, pieczywo,  masło, 

herbata z cytryną 

1, 7,9,10,12 ⃰  

Ś
r
o
d

a
 

Kakao na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, szynka klasyczna, serek 

Hochland, sałata, pomidor, papryka, 

miód, herbata z cytryną 

1, 7,9,12 ⃰  

 

 

Banan, 

serek owocowy 
jarzynowa 

z zacierką 

Kotlet rybny ze szpinakiem, ziemniaki, 

kompot 

1, 3, 7   ⃰  

Weget.:  j.w. 

Kluski leniwe z masłem, polędwica 

sopocka,  pieczywo mieszane, masło,  

papryka św. dżem, herbata z cytryną 

1, 7,9 ⃰    
 

C
z
w

a
rt

ek
 Płatki czekoladowe, mleko, pieczywo 

mieszane, pasztet drobiowy, serek kiri, 

masło, sałata, ogórek św., papryka, 

dżem, herbata z cytryną 

1, 7,9,12 ⃰     

 

gruszka, 

rogal maślany    szczawiowa z      

       jajkiem 

Klopsik wieprzowy, kasza jęczmienna, 

surówka z buraczków, kompot 

 

Weget.: kotlet sojowy 

1, 3,7, 9 ⃰   

Kapusta zasmażana z kiełbasą, ser żółty, 

masło, pieczywo, sałata, pomidor, dżem, 

herbata z cytryną 

 

1,7,9,12 ⃰   

P
ią

te
k
 

Płatki kukurydziane, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, szynka konserwowa, ser 

Milandia, ogórek kiszony, dżem, herbata 

z cytryną 

1, 3,7,9,12 ⃰   

 

kiwi, baton 

owsiany 

 

kalafiorowa 
Pierogi z serem i śmietaną, kompot 

1, 3, 4, 7 ⃰  
Weget;   j.w.. 

Deser Gracja, jogurt owocowy pitny, 

pączek 

  1, 3, 7 ⃰  

Jadłospis może ulegać drobnym zmianom z przyczyn od nas niezależnych. Za zmiany przepraszamy. 

⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach wg. załącznika 

⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach: 



1. Zboża zawierające gluten 

2. Skorupiaki i produkty pochodne 

3. Jaja i produkty pochodne 

4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 

6. Soja i produkty pochodne 

7. Mleko i produkty pochodne 

8. Orzechy 

9. Seler i produkty pochodne 

10. Gorczyca i produkty pochodne 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 

12. Dwutlenek siarki 

13. Łubin 

14. Mięczaki 
 

 

 

 

 


