
JADŁOSPIS 
28.10.19 – 01.11.19

DATA OBIAD

28.10.19
poniedziałek

I danie: Zupa krupnik na wywarze drobiowym z natką pietruszki i 
koperkiem  – zawiera alergeny: seler, mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II danie: Naleśniki z serem oraz sosem truskawkowym, Kompot, 
Sok 100% – zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża 
zawierające gluten.

29.10.19
wtorek

I danie  :   Zupa pomidorowa z makaronem na wywarze drobiowym 
z  natką  pietruszki   – zawiera  alergeny: seler,  mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II danie: Sos mięsno-paprykowy, ziemniaki oraz ogórek kiszony, 
kompot,  –  zawiera  alergeny: mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten.

30.10.19
środa

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

31.10.19
czwartek

I danie: ---------------------------------------------------------------
II danie: --------------------------------------------------------------

01.11.19
piątek

I danie: ----------------------------------------------------------------
II danie: ---------------------------------------------------------------



JADŁOSPIS
  04.11.19 – 08.11.19

DATA OBIAD

04.11.19
poniedziałek

I  danie:  Żurek  z  jajkiem i  kiełbasą na  wywarze  drobiowym z 
majerankiem,-   zawiera alergeny:   jaja,mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II  danie:  Makaron  pełno  i  niepełnoziarnisty z  serem  białym, 
Sok  100%,  kompot,  -   zawiera  alergeny:   mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.

05.11.19
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: Nuggetsy z kurczaka z ziemniakami surówka z kiszonej 
kapusty, Kompot-   zawiera alergeny:   mleko i produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten,jaja.

06.11.19
środa

I danie: Zupa ogórkowa z ryżem na wywarze drobiowym, z  natką 
pietruszki -  zawiera alergeny: seler,  mleko i  produkty pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II  danie: Ryba  miruna,  ziemniaki  oraz  surówka  z  kapusty 
pekińskiej  z  marchewką,  kompot,–  zawiera  alergeny: zboża 
zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, ryba, jaja. 

07.11.19
czwartek

I  danie:  Barszcz  czerwony  z  ziemniakami    na  wywarze 
drobiowym  z  koperkiem -  zawiera  alergeny: seler,  mleko  i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten. 
II danie: Łazanki  z  kapustą i  kiełbasą,  kompot,  Owoc–  zawiera 
alergeny  :    zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne.

08.11.19
piątek

I  danie:  Kapuśniak  na  wywarze  drobiowym  z  koperkiem  - 
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, jaja, mleko i 
produkty pochodne.


