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Jadłospis  

14.06.2021r.-18.06.2021r. 

 I śniadanie 
II śniadanie 

Zupa II danie Kolacja 

P
o
n
ie
d
zi
a
łe
k

 

Musli na mleku, pieczywo mieszane, sałata, 

masło, wędlina/pasztet drobiowy ser  żółty, 

papryka św., ogórek św., dżem, miód, sok 

owocowy, herbata z cytryną 

                       1,6,7,9* 

 

       

truskawka 

 

 

 

 

Zacierkowa 

Kurczak po hawajsku, ryż, surówka, z 

kapusty pekińskiej i ogórka św. , kompot 

 

Weget : leczo warzywne 

1,6,7,9* 

Sałatka z surimi i oliwek, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, wędlina, ser żółty  pomidor św., 

ogórek św.,  herbata z cytryną 

1,6,7,9,10* 

W
to

re
k

 

 

Płatki owsiane  na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, pasta z awokado, wędlina, ser 

+Hochland pl., ogórek św., pomidor, dżem, 

miód, sok owocowy, herbata z cytryną  

                         1,6,7,9* 

       

arbuz 

 

 

 

Gulaszowa 

 

Knedle z truskawką, sałatka owocowa, 

kompot 

Weget : j. w. 

1,7,9* 

Sałatka brokułowa z serem feta, pieczywo 

mieszane, sałata, masło, wędlina, serek 

Hochland  trójkąt, papryka św., ogórek św., 

muffin, herbata z  cytryną 

1,6,7,9* 

Ś
ro
d
a
 

Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane, 

masło, sałata, kabanosy/wędlina ,ser żółty/ 

ser biały, pomidor, ogórek św., ketchup, 

musztarda, dżem, miód, sok owocowy, 

herbata z cytryną 

1,6,7,9,10* 
 

 

banan  

        

      

Ogórkowa 

 

Ryba zasmażana w cieście naleśnikowym , 

kuskus, marchew z groszkiem , kompot 

Weget : j. w. 

1,3,4,6,7,9* 

Deser z nasion chia , banana i truskawek, 

pieczywo mieszane, sałata, masło, berlinki, 

serek Capressi, ogórek św., papryka św., 

ketchup, musztarda, herbata z cytryną 

1,7,9*  

C
zw

a
rt

ek
 

 Płatki kukurydziane  na mleku,  masło, tosty 

z  serem Hochland   i wędliną , papryka św., 

ogórek św., ketchup, musztarda,  dżem, 

miód, sok owocowy, herbata z cytryną 

1,6,7,9,10* 

 

winogrono 

 

 

     

Kapuśniak 

 

Żeberka w sosie własnym, kasza gryczana, 

ogórek małosolny, kompot 

Weget : gołąbki z kaszy gryczanej 

1,6,7,9* 

Kiełbasa z pieca , ser Camembert, pieczywo 

mieszane, sałata, masło, ogórek małosolny, 

pomidor , papryka św., ketchup, musztarda, 

sok owocowy, herbata z cytryną 

1,6,7,9,10* 

P
ią
te
k

 

Płatki czekoladowe na mleku, pieczywo 

mieszane, sałata, masło, serek Capressi, 

pasta z kiełbasy, wędlina, ogórek św., 

papryka św., dżem, miód, herbata z cytryną 

1,4,6,7,9* 

 

jabłko 

 

Zupa z groszku 

zielonego z 

grzankami 

 

Kotlet z indyka  w panierce curry, 

ziemniaki, mix sałat z pomidorami kompot. 

Weget: kotlet sojowy. 

1,3,7,9* 

 

Serek Danio, pączek 

1,3,7* 

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

⃰ Numery alergenów występujących w posiłkach wg. załącznika 
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⃰ 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 
 

 

 

 

 


