
JADŁOSPIS 
25.11.19 – 29.11.19

DATA OBIAD

25.11.19
poniedziałek

I  danie:  Zupa  ogórkowa   na  wywarze  drobiowym  z  natką 
pietruszki  - zawiera  alergeny:seler,mleko  i  produkty  pochodne, 
zboża zawierające gluten.
II  danie:  Makaron  pełno  i  niepełnoziarnisty  z  serem  białym, 
Sok  100%,  Herbata  –  zawiera  alergeny: mleko  i  produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten,

26.11.19
wtorek

I danie  :   Zupa pomidorowa z makaronem  na wywarze drobiowym 
-zawiera  alergeny:seler,mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten.
II  danie: Kotleciki  z  ryby  z  sezamem,  ziemniaki,  surówka  z 
marchewki , selera i jabłka, Kompot –  zawiera alergeny: mleko i 
produkty pochodne, zboża zawierające gluten, ryby,sezam,jaja.

27.11.19
środa

I danie: Zupa fasolowa na wywarze drobiowym z natką pietruszki 
-  zawiera  alergeny  :   seler,  mleko  i  produkty  pochodne,zboża 
zawierające gluten.
II  danie:  Racuchy drożdżowe z rodzynkami,  Owoc,  Herbata,  - 
zawiera alergeny: , mleko i produkty pochodne, zboża zawierające 
gluten,jaja. 

28.11.19
czwartek

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

29.11.19
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, 
-zawiera  alergeny:  zboża  zawierające  gluten,  mleko  i  produkty 
pochodne, jaja, 

 W razie nieotrzymania wyżej wymienionych artykułów jadłospis może ulec zmianie.



JADŁOSPIS
  02.12.19 – 06.12.19

DATA OBIAD

02.12.19
poniedziałek

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

03.12.19
wtorek

I  danie: Zupa  krem  z  dyni  na  wywarze  drobiowym  z  natką 
pietruszki i grzankami - zawiera alergeny: seler, mleko i produkty 
pochodne, zboża zawierające gluten.
II danie: Kotlet mielony , ziemniaki, oraz surówka z sałaty lodowej 
z  warzywami,  Kompot,-  zawiera  alergeny: mleko  i  produkty 
pochodne,zboża zawierające gluten,jaja.

04.12.19
środa

I danie:  Zupa koperkowa z makaronem na wywarze drobiowym  - 
zawiera  alergeny:  seler,  mleko  i  produkty  pochodne,  zboża 
zawierające gluten.
II danie:  Filet z miruny, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, 
kompot,  Owoc–  zawiera  alergeny: zboża  zawierające  gluten, 
mleko i produkty pochodne,  ryby,jaja.

05.12.19
czwartek

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

06.12.19
piątek

I  danie: Zupa  ogórkowa  z  ryżem  i  kiełbasą  na  wywarze 
drobiowym  z  natką  pietruszki  i  koperkiem-  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, jaja, mleko i 
produkty pochodne.

W razie nieotrzymania wyżej wymienionych artykułów jadłospis może ulec zmianie.


