
JADŁOSPIS 
10.02.20 – 14.02.20

DATA OBIAD

10.02.20
poniedziałek

I  danie:  Żurek  z  jajkiem i  kiełbasą  na  wywarze  drobiowym z 
majerankiem - zawiera alergeny:seler,mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II  danie:  Makaron  pełno  i  niepełnoziarnisty  z  serem  białym, 
Soczek  owocowy  100%,  Herbata  –  zawiera  alergeny: mleko  i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten,

11.02.20
wtorek

I  danie  :   Zupa  jarzynowa  z  makaronem  ryżowym,  na  wywarze 
drobiowym  -zawiera  alergeny:seler,mleko  i  produkty  pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II danie: Kotlet siekany z indyka z pieczarkami i  serem żółtym, 
ziemniaki,  surówka  z  marchewki  i  selera,  Kompot  –  zawiera 
alergeny: mleko  i  produkty  pochodne,  zboża  zawierające  gluten 
,jaja.

12.02.20
środa

I  danie: Zupa  kalafiorowa  na wywarze  drobiowym  z  natką 
pietruszki  -  zawiera  alergeny  :   seler,  mleko  i  produkty 
pochodne,zboża zawierające gluten.
II danie:  Łazanki z kapustą i kiełbasą, Owoc, Kompot, - zawiera 
alergeny: , mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten. 

13.02.20
czwartek

I danie: Zupa ogórkowa z ryżem na wywarze drobiowym z natką 
pietruszki  -  zawiera  alergeny  :   seler,  zboża  zawierające  gluten, 
mleko i produkty pochodne
II  danie: Filet  z  miruny ziemniaki,  surówka z  sałaty  lodowej  z 
pomidorem,  ogórkiem  oraz  szczypiorkiem  -zawiera  alergeny: 
mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten,ryba, jaja.

14.02.20
piątek

I danie: Zupa krupnik  z natką pietruszki i koperkiem na wywarze 
drobiowym,- zawiera alergeny: seler, mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II  danie: Kopytka  ziemniaczane  oraz  surówką  z  marchewki  i 
jabłka, Owoc kompot,  -zawiera  alergeny:  zboża  zawierające 
gluten, mleko i produkty pochodne. 

 W razie nieotrzymania wyżej wymienionych artykułów jadłospis może ulec zmianie.



JADŁOSPIS
17.02.20– 21.02.20

DATA OBIAD

17.02.20
poniedziałek

I danie: Zupa koperkowa z kaszą manną na wywarze drobiowym - 
zawiera  alergeny:  mleko  i  produkty  pochodne,seler,  zboża 
zawierające gluten.
II  danie:  Spaghetti  z  makaronem  pióra,  oraz  serem  żółtym, 
Herbata,  Sok  owocowy  100%  -  zawiera  alergeny: mleko  i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten.

18.02.20
wtorek

I  danie: Zupa  brokułowa  z  kaszą  na  wywarze  drobiowym   - 
zawiera  alergeny: seler,  mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten.
II  danie: Nugetsy  drobiowe ,  ziemniaki,  oraz  ćwikła,  Kompot,- 
zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne,zboża zawierające 
gluten,jaja.

19.02.20
środa

I danie:  Zupa fasolowa z makaronem,  na wywarze drobiowym  - 
zawiera  alergeny: seler,  mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten.
II  danie:  Kotlet  z  ryby panierowany, ziemniaki,  oraz  duszona 
marchewka, kompot, Owoc– zawiera alergeny: zboża zawierające 
gluten, mleko i produkty pochodne,  ryby,jaja.

20.02.20
czwartek

I  danie: Kapuśniak  z  ziemniakami  na  wywarze  drobiowym,  z 
natką  pietruszki  - zawiera  alergeny:  seler,  mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten
II  danie: Gulasz  drobiowy  z  kaszą  jęczmienną  oraz  ogórkiem 
kiszonym, Herbata, Owoc–  zawiera alergeny:  zboża zawierające 
gluten, mleko i produkty pochodne.

21.02.20
piątek

I danie: Barszcz czerwony z ziemniakami na wywarze drobiowym, 
z  natką  pietruszki  - zawiera alergeny:  seler,  mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten
II  danie: Naleśniki  z  serem białym oraz  sosem truskawkowym, 
Kompot  -zawiera  alergeny:  zboża  zawierające  gluten,  mleko  i 
produkty pochodne.

W razie nieotrzymania wyżej wymienionych artykułów jadłospis może ulec zmianie.


