
JADŁOSPIS 
16.09.19 – 20.09.19

DATA OBIAD

16.09.19
poniedziałek

I  danie:Żurek  z  jajkiem  i  kiełbasą   na  wywarze  drobiowym- 
zawiera  alergeny  :   zboża  zawierające  gluten,  mleko  i  produkty 
pochodne, jaja
II  danie:  Naleśniki  z  serem białym oraz  sosem truskawkowym, 
kompot,  SOK  100%  -  z  awiera  alergeny  : mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten, jaja

17.09.19
wtorek

I danie  :   Zupa jarzynowa z makaronem pełno i niepełnoziarnistym 
na  wywarze  drobiowym  z  natką  pietruszki  i  koperkiem  - 
zawiera  alergeny:seler,mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten.
II danie: Kotlet drobiowy z ziemniakami, ćwikła oraz kompot, – 
zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające 
gluten, jaja.

18.09.19
środa

I danie: Fasolka po bretońsku  z kiełbasą na wywarze drobiowym 
z natką pietruszki i koperkiem -  zawiera alergeny  :   seler, mleko i 
produkty pochodne,zboża zawierające gluten.
II danie: Ryż z jabłkami i sosem truskawkowym oraz  kompot  - 
zawiera alergeny: , mleko i produkty pochodne, zboża zawierające 
gluten, 

19.09.19
czwartek

I  danie: Zupa koperkowa z makaronem ryżowym  na wywarze 
drobiowym z  natką  pietruszki  i  koperkiem -  zawiera  alergeny  :   
seler, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne
II danie:  Filet z miruny z ziemniakami oraz surówką z kapusty 
pekińskiej,  pomidorami,  ogórkiem  i  papryką,   kompot,  Owoc 
-zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające 
gluten, jaja, ryba.

20.09.19
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: Pierogi  ruskie  z  surówką  z  marchewki  i  jabłka, 
kompot,Owoc  -zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko 
i produkty pochodne, jaja, 



JADŁOSPIS
  23.09.19 – 27.09.19

DATA OBIAD

23.09.19
poniedziałek

I  danie: Zupa  brokułowa  z  kaszą  oraz  wkładką  mięsną  na 
wywarze  drobiowym  z  natką  pietruszki  i  koperkiem,-  zawiera 
alergeny:  mleko  i  produkty  pochodne,seler,  zboża  zawierające 
gluten.
II  danie: Racuchy  drożdzowe  z  rodzynkami  posypane  cukrem 
pudrem, kompot, Sok owocowy 100% - zawiera alergeny: mleko i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten.

24.09.19
wtorek

I danie: Zupa fasolowa z ziemniakami na wywarze drobiowym z 
natką  pietruszki  - zawiera  alergeny: seler,  mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II  danie: Makaron  pełno  i  niepełnoziarnisty  z  sosem  mięsno- 
paprykowym   oraz  Kompot,  Owoc-  zawiera  alergeny: mleko  i 
produkty pochodne,zboża zawierające gluten,

25.09.19
środa

I danie: Zupa pomidorowa z makaronem na wywarze drobiowym 
z  natką  pietruszki  -  zawiera  alergeny:  seler,  mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II danie: Ryba miruna z ziemniakami, surówką z białej kapusty z 
porem  oraz kompot,– zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, 
mleko i produkty pochodne, jaja, ryby.

26.09.19
czwartek

I danie: Zupa z tartym ciastem  na wywarze drobiowym, z natką 
pietruszki - zawiera alergeny:  seler, mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten
II  danie: Schab  pieczony  z  sosie  pieczeniowym,  ziemniaki  oraz 
fasolka  szparagowa,kompot,  Owoc–  zawiera  alergeny:  zboża 
zawierające gluten, mleko i produkty pochodne.

27.09.19
piątek

I danie: Zupa ogórkowa z ryżem z wkładką mięsną na wywarze 
drobiowym  z  natką  pietruszki  i  koperkiem  zawiera  alergeny: 
seler, mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten.
II  danie: Kopytka  ziemniaczane  oraz  surówka  z  marchewki  i 
jabłka, kompot- zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, jaja, 
mleko i produkty pochodne.


