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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, A. Loda 

 

 

 I ŚNIADANIE ZUPA/OWOC II DANIE PODWIECZOREK 
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Płatki jęczmienne na mleku(1,7)/ gr.I 

płatki jęczmienne na napoju owsianym, 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

pasta jajeczna z ziołami(3), pomidor, 

rzodkiewka, herbata porzeczkowa 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 

(7,9) 

Winogrono, banany /gr.1 mus 

bananowo-jabłkowy 

Gulasz wieprzowy, kasza bulgur, 

surówka z kapusty kiszonej/ gr.1 

marchew z groszkiem, kompot 

porzeczkowy 

Kisiel jabłkowo- wiśniowy 

(wyrób własny) 

Biszkopty 
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 Kawa zbożowa na mleku(1,7)/ gr.I 

kaszka manna na napoju owsianym, 

pieczywo mieszane z masłem(1,7), 

schab pieczony z warzywami –wyrób 

własny, ogórek, sałata, herbata melisa 

Rosół z makaronem (1,9) 

Melon, jabłka 

Potrawka z królika i indyka (9), 

ziemniaki z koprem, kalafior romanesco 

gotowany, kompot porzeczkowy 

Koktajl z kefiru z owocami 

(7)- wyrób własny, 

podpłomyki/ gr.1 chrupki 

kukurydziane 
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Płatki kukurydziane na mleku (7)/ gr.1 

kaszka kukurydziana na napoju 

owsianym , pieczywo mieszane z 

masłem (1,7), paprykarz (4,9)-wyrób 

własny, ogórek kiszony, rzodkiewka, 

herbata malinowa 

Kapuśniak ze słodkiej kapusty (9) 

Marchew, kalarepa, biała 

rzodkiew, gruszka /gr.1 mus z 

jabłka i marchwi 

Klopsiki drobiowe w sosie koperkowym 

(1,3), ziemniaki puree, sałatka z 

buraczków, kompot śliwkowy 

Serek waniliowy z 

truskawkami (7)- wyrób 

własny /gr.1 mus z banana i 

wiśni 
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Kakao na mleku (7)/ gr.1 płatki ryżowe 

na napoju kokosowym, pieczywo 

mieszane z masłem (1,7), pasztet z 

królika (9)- wyrób własny, papryka, 

ogórek, herbata rumiankowa 

Zupa selerowa z ziemniakami 

(7,9) 

Suszone owoce /gr.1 mus 

bananowo- gruszkowy 

Kotlety ziemniaczane (1,3), sos 

jogurtowo-ziołowy (7), sałatka z fasolki 

szparagowej, kompot wiśniowy 

Gr.1 puree z ziemniaków i marchwi 

Kaszka owsiana z 

borówkami (1,7)/ gr.1 

kaszka owsiana na napoju 

migdałowym 
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Płatki orkiszowe na mleku (1,7)/ gr.1 

płatki orkiszowe na napoju owsianym, 

bułka paryska z masłem (1,7), pasta z 

twarogu i awokado (7), pomidor, 

herbata z cytryną 

Zupa krem pomidorowo- 

cukiniowa z grzankami (1,7,9) 

Banan, gruszka, jabłko/ gr.1 mus 

bananowo- gruszkowy 

Pieczone kotleciki z dorsza (1,3,4), 

ziemniaki z  koprem, marchew z 

groszkiem, kompot wieloowocowy 

Rogaliki z marmoladą 

(1,3)- wyrób własny, 

koktajl mleczno-wiśniowy 

Gr.1 kaszka manna na 

napoju owsianym z 

wiśniami 


