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DZIEŃ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZUPA: zupa ogórkowa z 
ziemniakami

krem z dyni i 
marchewki z 

razowymi grzankami
rosół  z makaronem

barszcz biały z 
kiełbasą i 

ziemniaczkami

zupa jarzynowa 
niezabielana z ryżem

SKŁADNIKI: składniki: wywar warzywny:
włoszczyzna-marchew, 
pietruszka, seler, por, cebula,
ogórki kiszone, ziemniaczki
śmietana 18%

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

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

składniki: wywar mięsno-
warzywny; włoszczyzna-
marchew, pietruszka, seler, 
por, cebula, barszcz biały
kiszony-mąka pszenna-
gluten, ziemniaki, śmietana 
18%, kiłebasa biała-gorczyca

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

II DANIE:
pulpety z wieprzowe 
w sosie koperkowym, 

kasza jęczmienna

pierogi ulubione z 
cebulką

nugetsy z kurczaka z 
ziemniakami

 penne w sosie 
pomidorowym z  

serem  

paluszki rybne z 
ziemniaczkami

SKŁADNIKI: składniki: łopatka wieprzowa
cebula,  czosnek, mąka-gluten, 
przyprawy olej, kasza
jęczmienna

składniki: mąka pszenna, ser
biały, z iemniaki, cebula, olej,
przyprawy

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

składniki: makaron -mąka
pszenna, pomidory, cebula,
czosnek, przyprawy, ser żółty,
olej

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

SURÓWKA: surówka z marchewki jabłko
pekinka z ogórkiem i 
rzodkiewką i sosem 

winegret
jabłko, 

surówka z kapusty 
kiszonej, 

SKŁADNIKI: składniki: marchewka, jabłko,
olej, przyprawy

jabłko, kapusta pekińska, ogórek
zielony, rzodkiewka, sos winegret-
gorczyca

jabłko, składniki: kapusta kiszona, 
cebula, jabłko, marchewka, olej                                                      

NAPÓJ kompot 
wieloowocowy z
porzeczką: jabłka,
porzeczka, cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot ze śliwką:
jabłka, śliwki cukier

kompot 
wieloowocowy: jabłka,
mieszanka kompotowa, cukier

kompot owocowy z
agrestem: jabłka, agrest,
cukier

Na obiad dwudaniowy dla dziecka składa się:

Na obiad dwudniowy dla dorosłego składa się:

JADŁOSPIS 5-9 GRUDNIA

Potrawy zawierają alergeny: białko mleka krowiego, jaja kurzego, gluten, seler, gorczycę, soję, miód

zupa 250ml, drugie danie mięsne: mięso lub ryba 100gr (przed gotowaniem, bez sosu),   ziemniaki/ kasza, ryż 150gr, surówka lub  jarzyny gotowane 100gr,  drugie 

zupa 300ml, drugie danie mięsne: mięso lub ryba 120gr (przed gotowaniem, bez sosu),   ziemniaki/ kasza, ryż 150gr, surówka lub  jarzyny gotowane 100gr,  drugie 


