
   

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE Z POWODÓW TECHNOLOGICZNYCH I PRZYPADKÓW LOSOWYCH 

 

 

 
   
 

JADŁOSPIS 
 
 
 

 
Poniedziałek 

23.11.2020 
 

 
Wtorek 

24.11.2020 

 
Środa 

25.11.2020 

 
Czwartek 

26.11.2020 

 
Piątek 

27.11.2020 

Śniadanie Płatki z mlekiem 
Pieczywo mieszane, żółty 
ser, szynka, sałata, 
papryka czerwona, 
ogórek 
Herbata z cytryną 
 

Twarożek ze 
szczypiorkiem 
Pieczywo mieszane, 
dżem owocowy, salami, 
pomidor, ogórek, sałata 
Kawa zbożowa 

Jajecznica na masełku 
Pieczywo mieszane, 
polędwica, ser żółty, 
sałata, pomidor, ogórek 
Kakao  
 

Zupa mleczna z ryżem 
Pieczywo mieszane, 
kiełbasa żywiecka, serek 
homogenizowany, sałata, 
rzodkiewka, pomidor 
Herbata z cytryną 

Pieczywo mieszane, 
jajko w sosie 
jogurtowym, schab 
pieczony, serek topiony, 
sałata, pomidor, ogórek 
kiszony 

Kakao  
Nr alergenów występujących w 

posiłku wg załącznika * 
1,7 1,7  

1,3,7 
 

1,3,7 
 

1,3,7 

Obiad Zupa jarzynowa 
Pieczone udko 
Kasza pęczak 
Ogórek kwaszony 
Kompot  

Szczawiowa z jakiem 
Klopsiki z mięsa 
mieszanego 
Ziemniaki  
Surówka z czerwonej 
kapusty 
Kompot 

Bulion z ziemniakami i 
mięsem 
Naleśniki z serem i 
musem owocowym  
Mięta z cytryną i miodem 

Zupa zacierkowa 
Bitki wieprzowe duszone 
w sosie własnym 
Kasza gryczana 
Fasolka szparagowa 
Sok owocowy 

Zupa z fasolki 
Ryba smażona 
Ziemniaki  
Surówka z kiszonej 
kapusty  
Kompot 

wegetariańskie    
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

 
1,7,9 

 
1,3,7,9 

 
1,3,7,9 

 
1,3,9 

 
1,3,4,9 

Podwieczorek Ciasto domowe 
Pomarańcza  
Kakao 

Kasza manna z 
kawałkami owoców 
Herbata owocowa 

Kanapka na ciepło z 
szynką, serem,  
Pomidorki koktajlowe 
Herbata  

Placki z jabłkami 

Herbata owocowa 
Półmisek owoców 
Herbata z cytryną 

wegetariańskie    
 

- - 

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

 
1,3,7 

 
1,7 

 
1,3,7 

 
1,3,7 

 



   

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE Z POWODÓW TECHNOLOGICZNYCH I PRZYPADKÓW LOSOWYCH 

 

 

 
 

 
JADŁOSPIS 

 
 
 

 
Poniedziałek 

30.11.2020 

 
Wtorek 

01.12.2020 

 
Środa 

02.12.2020 

 
Czwartek 

03.12.2020 

 
Piątek 

04.12.2020 

Śniadanie Płatki czekoladowe z 
mlekiem 
Pieczywo mieszane, 
szynka, żółty ser, papryka   
ogórek, sałata  
Herbata z cytryną 

Pieczywo mieszane, 
pasztet, ser biały, dżem, 
sałata, rzodkiewka 
ogórek zielony 
Kakao  

Pieczywo mieszane, 
twarożek ziołowy, szynka 
drobiowa  ser żółty, 
sałata ,pomidor, ogórek 
kiszony 
Kakao  

Owsianka, pieczywo 
mieszane, kiełbasa 
krakowska, ser żółty, 
sałata,  papryka, ogórek 
zielony 
Herbata z cytryną 

Zacierki na mleku 
Pieczywo mieszane, 
jajko na twardo, salami, 
sałata, pomidor, ogórek 
Herbata owocowa 

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,3,7 1,3,7 1,7 1,7 1,3,7 
 

Obiad Zupa z ciecierzycy 
Spaghetti z sosem 
mięsno-warzywnym 
Jabłko  
Kompot 

Zupa kalafiorowa 
Kotleciki drobiowe 
panierowane w otrębach 
Ryż 
Surówka z białej kapusty 
kompot 

Zupa ryżowa 
Pierogi ruskie 
Surówka z sałaty lodowej 
z papryką 
Woda z cytryną i miętą 

Żurek z jajkiem 
Szynka pieczona w sosie 
własnym 
Ziemniaki  
Surówka z marchwi i 
jabłka 
kompot 

Krem wielowarzywny z 
ziarnami prażonego 
słonecznika 
Ryba pieczona 
Makaron 
Brokuł gotowany 
Kompot 

wegetariańskie    
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,3,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,4,7,9 
 

Podwieczorek Budyń waniliowy 
Banan  
Herbata owocowa 

Kanapka z pastą 
jajeczną, pomidor 
bawarka 

Ciasto marchewkowe 
Jabłko  
Kawa zbożowa 

Ryż z jabłkami i 
cynamonem 
Mięta  

Deser jogurtowo-
owocowy 
Herbata z cytryną 

wegetariańskie    
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,7 1,3,7 1,3,7 7 1,7 
 

 


