
JADŁOSPIS 
09.03.20 – 13.03.20

DATA OBIAD

09.03.20
poniedziałek

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

10.03.20
wtorek

I  danie  :   Zupa  brokułowa  z  kaszą,  na  wywarze  drobiowym  z 
koperkiem -zawiera  alergeny: seler,  mleko  i  produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II danie: Kotlet mielony, ziemniaki, surówka z marchewki i selera 
Kompot  –  zawiera  alergeny: mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten, jaja.

11.03.20
środa

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

12.03.20
czwartek

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

13.03.20
piątek

I  danie: Zupa  fasolowa  z  makaronem  z  natką  pietruszki  na 
wywarze drobiowym,-  zawiera alergeny: seler,  mleko i produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II  danie: Kotleciki  z  ryby  w  panierce  z  sezamem,  ziemniaki, 
surówka z kapusty pekińskiej  z marchewką i jabłkiem, kompot, 
-zawiera  alergeny:  zboża  zawierające  gluten,  mleko  i  produkty 
pochodne, jaja, ryba. 

 W razie nieotrzymania wyżej wymienionych artykułów jadłospis może ulec zmianie.



JADŁOSPIS
16.03.20– 20.03.20

DATA OBIAD

16.03.20
poniedziałek

I danie: Zupa ogórkowa z ziemniakami oraz kiełbasą na wywarze 
drobiowym  z  koperkiem-  zawiera  alergeny:  mleko  i  produkty 
pochodne,seler, zboża zawierające gluten,jaja.
II  danie:  Naleśniki   z  serem  białym,  i  sosem  truskawkowym 
Herbata,  Sok  owocowy  100%  -  zawiera  alergeny: mleko  i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten.

17.03.20
wtorek

I  danie: Zupa  kalafiorowa  na  wywarze  drobiowym  z  natką 
pietruszki  - 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.

18.03.20
środa

I danie:  Zupa koperkowa z kaszą manną na wywarze drobiowym 
z  natką  pietruszki  -  zawiera  alergeny: seler,  mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II danie:  Filet z miruny, ziemniaki, surówka z białej kapusty z 
porem,  kompot,  Owoc–  zawiera  alergeny: zboża  zawierające 
gluten, mleko i produkty pochodne, jaja, ryba.

19.03.20
czwartek

I  danie: Zupa  ziemniaczana  na  wywarze  drobiowym,  z  natką 
pietruszki - zawiera alergeny:  seler, mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten
II danie: Gołąbki z sosem pomidorowym, Owoc suszony, kompot, 
–  zawiera alergeny:  zboża zawierające gluten, mleko i produkty 
pochodne.

20.03.20
piątek

I  danie: Zupa  grzybowa  na  wywarze  drobiowym,   - zawiera 
alergeny:  seler,  mleko  i  produkty pochodne,  zboża zawierające 
gluten
II danie: Kopytka ziemniaczane  z surówką z marchewki i jabłka, 
Kompot  -zawiera  alergeny:  zboża  zawierające  gluten,  mleko  i 
produkty pochodne.

W razie nieotrzymania wyżej wymienionych artykułów jadłospis może ulec zmianie.


