
DATA 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
DZIEŃ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZUPA: kapuśniak z kiszonej 
kapusty

rosół  z makaronem
żurek z kiełbasą i 

ziemniaczkami
zupa kalafiorowa z 

ziemniaczkami
krem z dyni  z 

razowymi grzankami

SKŁADNIKI:

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kiszona kapusta, ziemniaki, 
koncentrat pomidorowy, mąka 
pszenna-gluten

składniki: wywar mięsny: kura
rosołowa, włoszczyzna-marchew,
pietruszka, seler, por, cebula,
kapusta włoska, makaron:
mąka pszenna-gluten, jaja

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
żurek kiszony-mąka pszenna-
gluten, ziemniaki, kiałebasa 
biała-gorczyca

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kalafior, ziemniaki,
NIEZABIELANA

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por,cebula, 
dynia, NIEZABIELANA 
grzanki z chleba razowego

II DANIE: spaghetti z sosem 
bolońskim

filet z kurczaka z 
ziemniakami

kopytka z masłem 
roślinnym

paprykarz z indyka z 
ryżem 

paluszki rybne z 
ziemniaczkami

SKŁADNIKI:

składniki: makaron-gluten
łopatka wieprzowa, pomidory,
przecier pomidorowy, cebula,
czosnek, olej rzepakowy, mąka-
gluten, 

składniki: pierś z kurczaka, jaja, 
mąka pszenna - gluten
bułka tarta-gluten, olej,
ziemniaki

składniki: mąka ryżowa, mąka 
ziemniaczana, jajko, masło 
roślinn e, cukier

składniki: mięso z udźca indyka,
papryka, cebula, czosnek,
mąka pszenna-gluten,
przyprawy olej, ryż paraboliczny
basmati

składniki: filet z mintaja, mąka 
pszenna , drożdże, skrobia
ziemniaczana, olej ,  ziemniaki

SURÓWKA: jabłko
kapusta biała 

duszona
jabłko, surówka z marchewki 

surówka z kapusty 
kiszonej, 

SKŁADNIKI: składniki: kapusta biała, cebula,
olej, mąka pszenna- gluten

składniki: marchewka, jabłko,
olej, przyprawy

składniki: kapusta kiszona, 
cebula, jabłko, marchewka                                                      

NAPÓJ

kompot 
wieloowocowy z
porzeczką: jabłka,
porzeczka, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot 
wieloowocowy ze
śliwką: jabłka, mieszanka
kompotowa, śliwki, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot owocowy z
agrestem: jabłka, agrest,
cukier
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DZIEŃ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZUPA: kapuśniak z kiszonej 
kapusty

rosół  z makaronem
żurek z kiełbasą i 

ziemniaczkami
zupa kalafiorowa z 

ziemniaczkami
krem z dyni  z 

razowymi grzankami

SKŁADNIKI:

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kiszona kapusta, ziemniaki, 
koncentrat pomidorowy, mąka 
pszenna-gluten

składniki: wywar mięsny: kura
rosołowa, włoszczyzna-marchew,
pietruszka, seler, por, cebula,
kapusta włoska, makaron:
mąka pszenna-gluten,
BEZJAJECZNY

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
żurek kiszony-mąka pszenna-
gluten, ziemniaki, kiełbasa 
biała-gorczyca , śmietana 18%

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kalafior, ziemniaki, śmietana
18% 

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por,cebula, 
dynia, śmietana 18%,
grzanki z chleba razowego

II DANIE: spaghetti z sosem 
bolońskim

filet z kurczaka 
SOUTE

kopytka z masłem 
roślinnym

paprykarz z indyka z 
ryżem 

paluszki rybne z 
ziemniaczkami

SKŁADNIKI:

składniki: makaron-gluten
łopatka wieprzowa, pomidory,
przecier pomidorowy, cebula,
czosnek, olej rzepakowy, mąka-
gluten,  ser żółty

składniki: filet z kurczaka,
cebula,, przyprawy olej, 
ziemniaczki

składniki: mąka ryżowa, mąka 
ziemniaczana, masło roślinn e, 
cukier

składniki: mięso z udźca indyka,
papryka, cebula, czosnek,
mąka pszenna-gluten,
przyprawy olej, ryż paraboliczny
basmati

składniki: filet z mintaja, mąka 
pszenna , drożdże, skrobia
ziemniaczana, olej ,  ziemniaki

SURÓWKA: jabłko
kapusta biała 

duszona, kompot 
wieloowocowy

jabłko, surówka z marchewki 
surówka z kapusty 

kiszonej, 

SKŁADNIKI: składniki: kapusta biała, cebula,
olej, mąka pszenna- gluten

składniki: marchewka, jabłko,
olej, przyprawy

składniki: kapusta kiszona, 
cebula, jabłko, marchewka                                                      

NAPÓJ

kompot 
wieloowocowy z
porzeczką: jabłka,
porzeczka, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot 
wieloowocowy ze
śliwką: jabłka, mieszanka
kompotowa, śliwki, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot owocowy z
agrestem: jabłka, agrest,
cukier

Potrawy zawierają alergeny: jaja kurzego, mąkę pszenną, gluten, seler, gorczycę, soję, miód/nie zawierają białek mleka krowiego i laktozy

JADŁOSPIS 21-25 LISTOPADA  BEZ LAKTOZY/MLEKA KROWIEGO

JADŁOSPIS 21-25 LISTOPADA bez jajek

Potrawy zawierają alergeny:  mąkę pszenną, gluten, seler, gorczycę, soję, miód, zawierają białka mleka krowiego i laktozę/ NIE ZAWIERAJĄ JAJA 
KURZEGO



DATA 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
DZIEŃ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZUPA: kapuśniak z kiszonej 
kapusty

rosół  z makaronem
żurek z kiełbasą i 

ziemniaczkami
zupa kalafiorowa z 

ziemniaczkami
krem z dyni  z 

razowymi grzankami

SKŁADNIKI:

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kiszona kapusta, ziemniaki, 
koncentrat pomidorowy, mąka 
pszenna-gluten

składniki: wywar mięsny: kura
rosołowa, włoszczyzna-marchew,
pietruszka, seler, por, cebula,
kapusta włoska, makaron:
mąka pszenna-gluten,
BEZJAJECZNY

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
żurek kiszony-mąka pszenna-
gluten, ziemniaki, kiałebasa 
biała-gorczyca

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kalafior, ziemniaki,
NIEZABIELANA

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por,cebula, 
dynia, NIEZABIELANA 
grzanki z chleba razowego

II DANIE: spaghetti z sosem 
bolońskim

filet z kurczaka 
SOUTE

kopytka z masłem 
roślinnym

paprykarz z indyka z 
ryżem 

paluszki rybne z 
ziemniaczkami

SKŁADNIKI:

składniki: makaron-gluten
łopatka wieprzowa, pomidory,
przecier pomidorowy, cebula,
czosnek, olej rzepakowy, mąka-
gluten, 

składniki: filet z kurczaka,
cebula,, przyprawy olej, 
ziemniaczki

składniki: mąka ryżowa, mąka 
ziemniaczana, masło roślinn e, 
cukier

składniki: mięso z udźca indyka,
papryka, cebula, czosnek,
mąka pszenna-gluten,
przyprawy olej, ryż paraboliczny
basmati

składniki: filet z mintaja, mąka 
pszenna , drożdże, skrobia
ziemniaczana, olej ,  ziemniaki

SURÓWKA: jabłko
kapusta biała 

duszona
jabłko, surówka z marchewki 

surówka z kapusty 
kiszonej, 

SKŁADNIKI: składniki: kapusta biała, cebula,
olej, mąka pszenna- gluten

składniki: marchewka, jabłko,
olej, przyprawy

składniki: kapusta kiszona, 
cebula, jabłko, marchewka                                                      

NAPÓJ

kompot 
wieloowocowy z
porzeczką: jabłka,
porzeczka, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot 
wieloowocowy ze
śliwką: jabłka, mieszanka
kompotowa, śliwki, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot owocowy z
agrestem: jabłka, agrest,
cukier

DATA 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
DZIEŃ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZUPA: kapuśniak z kiszonej 
kapusty

rosół  z makaronem
zupa jarzynowa 
niezabielana z 
ziemniaczkami

zupa kalafiorowa z 
ziemniaczkami

krem z dyni 

SKŁADNIKI:

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kiszona kapusta, ziemniaki, 
koncentrat pomidorowy, mąka 
pszenna-gluten

składniki: wywar mięsny: kura
rosołowa, włoszczyzna-marchew,
pietruszka, seler, por, cebula,
kapusta włoska, makaron
bezglutenowy

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kalafior, fasolka szparagowa,
brokuły, ziemniaki

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
kalafior, ziemniaki,
NIEZABIELANA

składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
dynia, NIEZABIELANA 

II DANIE: spaghetti z sosem 
bolońskim

filet z kurczaka 
SOUTE

kopytka z masłem 
roślinnym

paprykarz z indyka z 
ryżem 

RYBA SOUTE z 
ziemniakami

SKŁADNIKI:

składniki: makaron-
bezglutenowy łopatka
wieprzowa, pomidory, przecier
pomidorowy, cebula, czosnek,
olej rzepakowy, 

składniki: filet z kurczaka,
cebula,, przyprawy olej, 
ziemniaczki

składniki: mąka ryżowa, mąka 
ziemniaczana,  masło roślinne , 

składniki: mięso z udźca indyka,
papryka, cebula, czosnek, mąka
ryżowa, przyprawy olej, ryż
paraboliczny basmati

składniki: filet z MIRUNY, mąka
kukurydziana, przyprawy, olej
ziemniaki

SURÓWKA: jabłko
kapusta biała 

duszona
jabłko surówka z marchewki 

surówka z kapusty 
kiszonej, 

SKŁADNIKI: składniki: kapusta biała, cebula,
olej, mąka ryżowa

składniki: marchewka, jabłko,
olej, przyprawy

składniki: kapusta kiszona, 
cebula, jabłko, marchewka                                                      

NAPÓJ WODA WODA WODA WODA WODA

JADŁOSPIS 21-25 LISTOPADA BEZ LAKTOZY/BEZ CUKRU/Z OBNIŻONĄ ZAWARTOŚCIĄ GLUTENU

Potrawy zawierają alergeny:  jajo kurze, seler, gorczycę, soję, miód/nie zawierają białek mleka krowiego i laktozy i cukru/mogą zawierać śladowe ilości 
glutenu

JADŁOSPIS 21-25 LISTOPADA BEZ LAKTOZY/BEZ JAJEK i cytrusów, malin, truskawek

Potrawy zawierają alergeny:  mąkę pszenną, gluten, seler, gorczycę, soję, miód/nie zawierają białek mleka krowiego i laktozy i jaja kurzgo, cytrusów, 
malin i truskawek


