
JADŁOSPIS
  27.01.2020r. – 31.01.2020r.

DATA OBIAD

27.01.20
poniedziałek

I  danie:  Zupa  Jarzynowa  na  wywarze  drobiowym  z   natką 
pietruszki,-   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty  pochodne,seler, 
zboża zawierające gluten.
II danie: Spaghetti z makaronem pełno i niepełnoziarnistym, oraz 
serem  żółtym, Soczek  Owocowy  100%,  Herbata,  -   zawiera   
alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten.

28.01.20
wtorek

I  danie:  Rosół  z  makaronem na  wywarze  drobiowym z   natką 
pietruszki,-   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty  pochodne,seler, 
zboża zawierające gluten.
II danie: Schab duszony z sosem pieczeniowym, ziemniakami oraz 
fasolką szparagową, Kompot     zawiera alergeny:   mleko i produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.

29.01.20
środa

I danie: Fasolka po bretońsku z kiełbasą na wywarze drobiowym z 
natką pietruszki,-   zawiera alergeny:   mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II  danie:Racuchy  drożdżowe  z  rodzynkami,  kompot,  Owoc 
suszony  -  zawiera  alergeny: mleko  i  produkty  pochodne,  jaja, 
zboża zawierające gluten.

30.01.20
czwartek

I  danie:  Zupa  ziemniaczana na  wywarze  drobiowym z   natką 
pietruszki  i  koperkiem-   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II  danie:  Gulasz  drobiowy  z  kaszą  jęczmienną  oraz  surówka  z 
ogórka  kiszonego,  Owoc,  kompot,  -   zawiera  alergeny:   mleko  i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten.

31.01.20
piątek

I danie: Zupa pomidorowa z makaronem  na wywarze drobiowym 
z natką pietruszki, - zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, 
seler, zboża zawierające gluten.
II  danie:  Filet  z  miruny,  ziemniaki,  ćwikła,  Kompot-   zawiera   
alergeny: mleko  i  produkty  pochodne,  zboża  zawierające 
gluten,jaja,ryba.



                                                              JADŁOSPIS
  03.02.2020r. – 07.02.2020r.

DATA OBIAD

03.02.20
poniedziałek

I  danie:  Zupa  Krupnik  na  wywarze  drobiowym  z   natką 
pietruszki,-   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty  pochodne,seler, 
zboża zawierające gluten.
II  danie:  Ryż  z  jabłkami  oraz  sosem  truskawkowym,  , Owoc 
suszony, Kompot, -   zawiera alergeny:   mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.

04.02.20
wtorek

I danie: Zupa brokułowa z kaszą na wywarze drobiowym z  natką 
pietruszki,-   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty  pochodne,seler, 
zboża zawierające gluten.
II danie: Kotlet drobiowy, ziemniakami oraz surówka z kiszonej 
kapusty, Kompot -   zawiera alergeny:   mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten,  jaja.

05.02.20
środa

I danie: Zupa pomidorowa z makaronem na wywarze drobiowym 
z  natką pietruszki,-   zawiera alergeny:   mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II danie:Kotlet z ryby z ziemniakami, oraz duszoną marchewką, 
kompot,  Owoc-  zawiera  alergeny: mleko  i  produkty  pochodne, 
jaja, sezam, ryba, zboża zawierające gluten.

06.02.20
czwartek

I danie: Zupa koperkowa z ziemniakami na wywarze drobiowym z 
natką pietruszki i koperkiem-   zawiera alergeny:   mleko i produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II  danie:  Gołąbki  z  sosem  pomidorowym,  Owoc,  Herbata,  - 
zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające 
gluten.

07.02.20
piątek

I  danie:  Zupa  Fasolowa  na  wywarze  drobiowym  z  natką 
pietruszki, -  zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, 
zboża zawierające gluten.
II  danie:  Pierogi  ruskie  z  surówką  z  marchewki  i  brzoskwini, 
Kompot-   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten,jaja.


