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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, R.Bajserowicz, A.Rocho 

 

 

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

owsiane na napoju migdałowym, bułka 

maślana z masłem (1,7), dżem 

brzoskwiniowy/ miód, herbata owocowa 

 

Zupa bawarska (7,9) 

Śliwka, jabłko 

Kaszotto z mięsem i warzywami (1,9), 

kompot malinowy 

Gofry z frużeliną 

wiśniową (1,3) 
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 Kawa zbożowa na mleu (1,7)/ kaszka 

manna na napoju migdałowym, 

pieczywo mieszane z masłem (1,7), 

pasztet warzywny z kaszą jaglaną (9), 

pomidor, rzodkiewka, herbata lipowa 

Barszcz czerwony zabielany (7,9) 

Melon, banan 

Kotlety ziemniaczane (1,3), sos 

pomidorowy, surówka z białej kapusty/ gr.1 

marchew baby, kompot agrestowy 

 

Koktajl owocowy z 

kefirem(7)/ gr.1 i BM 

koktajl na napoju 

migdałowym 
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Płatki kukurydziane na mleku 

(7)/kaszka kukurydziana na napoju 

migdałowym, pieczywo mieszane z 

masłem (1,7), paprykarz rybny(4,9)-

wyrób własny, ogórek kiszony, herbata 

owocowa 

Rosół z makaronem (1,9) 

Winogrono, jabłko/ gr.1 mus 

jabłkowo- wiśniowy 

Potrawka z indyka i królika (9), ziemniaki z 

koprem, mizeria z jogurtem (7), kompot 

porzeczkowy 

Budyń waniliowy (7)/ 

gr.1 budyń waniliowy na 

napoju migdałowym 
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Kakao na mleku (7)/ płatki ryżowe na 

napoju owsianym, pieczywo mieszane z 

masłem (1,7), pasta z indyka z 

warzywami (9), pomidor, szczypior, 

herbata z cytryną 

Zupa wiejska (7,9) 

Marchew, kalarepa, banany 

Naleśniki z serem/ dżem, sos owocowy, 

kompot śliwkowy 

Sałatka z ryżu, ogórka, 

papryki, kukurydzy, 

chlebek z masełkiem 

(1,7), herbata melisa/ 

gr.1 płatki owsiane na 

napoju owsianym 
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Płatki jaglane na mleku(7)/ płatki 

jaglane na napoju owsianym, pieczywo 

mieszane z masłem (1,7), smalec z 

fasoli- wyrób własny, ogórek kiszony, 

herbata miętowa 

Zupa krem z brukselki z 

grzankami (1,7,9) 

Jabłko, gruszka/ gr.1 mus z 

gruszki i jabłka 

Pulpecik z dorsza w sosie cukiniowo- 

paprykowym (1,3,4), ziemniaki z koprem, 

marchew baby gotowana, kompot 

wieloowocowy 

Muffinki owsiane (1,3)-

wyrób własny/ gr.1 

kaszka na napoju 

migdałwym 


