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  Alergeny:1-zboża zawierające gluten;2-skorupiaki i produkty pochodne;3-jaja i produkty pochodne;4-ryby i produkty pochodne;5-orzeszki ziemne(arachidowe)i produkty pochodne;6-soja 

  i produkty pochodne;7-mleko i produkty pochodne;8-orzeczhy,9-seler i produkty pochodne;10-gorczyca i produkty pochodne;11-nasiona sezamu i produkty pochodne;12- dwutlenek siarki  

  i siarczyny;13-łubin i produkty pochodne;14-mięczaki i produkty pochodne; BM- bez mleczna 

Jadłospis może ulec zmianie! 

Sporządziły: K.Wojtczak, A.Rocho 

 

 

 I ŚNIADANIE ZUPA/OWOC II DANIE PODWIECZOREK 
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Płatki owsiane na mleku(1,7), pieczywo 

mieszane z masłem (1,7), twarożek ze 

szczypiorkiem (7), ogórek, herbata 

owocowa 

Zupa pomidorowa z ryżem (7,9) 

Winogrono, gruszka 

Pulpeciki z szynki w sosie koperkowym (1,3), 

ziemniaki puree, bukiet warzyw gotowanych, 

kompot truskawkowy 

Koktajl jagodowy 

na kefirze (7)- 

wyrób własny 

BM-koktajl na 

napoju migdałowym 

Ciasteczka zbożowe 
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 Kawa zbożowa na mleku (1,7), 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

pasztet drobiowy- wyrób własny (9), 

pomidor, herbata leśna 

Rosół z makaronem (1,9) 

Jabłko 

Potrawka z indyka (9), ziemniaki z koprem, 

marchew z groszkiem, kompot malinowy 

Kaszka manna na 

mleku (1,7) z 

kleksem owocowym 

Chrupki 

kukurydziane 
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Płatki wielozbożowe na mleku (1,7), 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

paprykarz rybny (4,9)- wyrób własny, 

ogórek kiszony, herbata porzeczkowa 

Zupa wiejska z ziemniakami (7,9) 

Borówka, arbuz 

Makaron z sosem warzywnym (1,9) 

Kompot agrestowy 

Jogurt bananowo- 

wiśniowy(7)- wyrób 

własny, andruty 
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Kakao na mleku (7), pieczywo mieszane 

z masłem (1,7), schab pieczony- wyrób 

własny, sałata, papryka, herbata 

miętowa 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 

(7,9) 

Brzoskwinia 

Gulasz drobiowy, kasza orkiszowa (7), fasolka 

szparagowa z wody, kompot śliwkowy 

Serek waniliowy z 

musem 

truskawkowym (7)- 

wyrób własny 
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Płatki kukurydziane na mleku (7), 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

pasta jajeczna z ziołami (3)-wyrób 

własny, pomidor, herbata lipowa 

Zupa krem z cukinii i papryki z 

grzankami (1,7,9) 

Gruszka, arbuz 

Ryba pieczona (1,3,4), ziemniaki z koprem, 

mizeria z jogurtem, kompot wieloowocowy 

Budyń 

waniliowy(7)- 

wyrób własny 

BM- budyń 

waniliowy na 

napoju migdałowym 


