
JADŁOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie. 

 PONIEDZIAŁEK 
10.10.2022r. 

WTOREK 
11.10.2022r. 

ŚRODA 
12.10.2022r. 
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1. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Jajecznica 
5. Szczypiorek 
6. Kakao na mleku słodzone miodem 
wielokwiatowym(mleko 2%, kakao naturalne, miód 

wielokwiatowy) 

7. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

8. Winogron 

1. Kluski lane na mleku (składniki:  mleko 2%, 

mąka pszenna, jaja) 

2. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

3. Masło ( z mleka) 
4. Szynka wieprzowa 
5. Sałata 
6. Ogórek zielony 
7. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

9. Banan 

Stół szwedzki: 
1.Pieczywo (chleb pszenny, chleb razowy (mąka pszenna, mąka żytnia), 

2. Masło ( z mleka) 
3. Do pieczywa(szynka drobiowa, kabanosy, ser żółty( z mleka)) 
4. Warzywa (sałata, pomidorki cherry, papryka żółta) 

5. Owoce (śliwka, gruszka) 
6. Kakao słodzone miodem wielokwiatowym(mleko 2%, 

kakao, miód wielokwiatowy) 

7. Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 

ALERGENY 1,3,7 1,3,6,7 1,6,7 
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1. Barszcz biały z ziemniakami (składniki: 

woda, ziemniaki, biała kiełbasa, marchew, cebula, seler 
korzeniowy, pietruszka korzeń,  pietruszka liście, por, ziele 
angielskie, pieprz czarny, liść laurowy, cytryna, majeranek, 
śmietana 18%( z mleka),mąka pszenna, sól o obniżonej 
zawartości sodu) 

2. Kasza jęczmienna  

3. Gulasz wieprzowy (składniki: łopatka, mąka 

pszenna, cebula, pieprz czarny mielony, sól o obniżonej 
zawartości sodu) 

4. Surówka z marchwi i jabłka (marchew, 

jabłko, olej kujawski) 

5. Kompot wiśniowy dosładzany miodem 
wielokwiatowym (składniki: woda, wiśnia, miód 

wielokwiatowy) 

1. Zupa nylonowa z makaronem(składniki: 

woda, łopatka, makaron ( pszenica, jaja), marchew, cebula, 
seler korzeniowy, pietruszka korzeń, kasza manna ( pszenica),  
pietruszka liście, por, ziele angielskie, pieprz czarny, sól o 
obniżonej zawartości sodu) 

2.Ziemniaki (ziemniaki,sól o obniżonej zawartości sodu) 

3. Pulpety w sosie koperkowym (łopatka, 

bułka tarta ( pszenica), jaja, śmietana 18% ( z mleka)) 

4.Surówka z czerwonej kapusty (kapusta 

czerwona, cytryna, jabłko, olej rzepakowy) 

3. Kompot z owoców mieszanych 
dosładzany miodem wielokwiatowym ( 
składniki: woda, mieszanka kompotowa mrożona, miód 
wielokwiatowy) 

1. Zupa z ciecierzycy (składniki: woda, ziemniaki, seler korzeniowy, 

pietruszka korzeń, por, marchew, ciecierzyca, pomidory, koperek, ziele angielskie, 
pieprz czarny, liść laurowy, sól o obniżonej zawartości sodu,  śmietana 18% ( z 
mleka) masło ( z mleka)) 

2. Pierogi z serem białym (składniki: mąka pszenna, jaja, ser biały ( z 

mleka), śmietana ( z mleka), cukier trzcinowy ) 

4. Pomarańcza 
5. Kompot wieloowocowy dosładzany miodem 
wielokwiatowym (składniki: woda, mieszanka owocowa mrożona miód 

wielokwiatowy) 

ALERGENY 1,7,9 1,7,9 1,3,7,9 
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 1.Chleb pszenny  (chleb pszenny (mąka pszenna), 2. 

2. Szynka wieprzowa 
3. Sałata 

4. Herbata dosładzana miodem 
wielokwiatowym 
3. Kakao dosładzane miodem 
wielokwiatowym (mleko 2%, kakao naturalne, miód 

wielokwiatowy) 

4. Mandarynka 

1. Galaretka owocowa ( własny wyrób) 

3. Pałeczki kukurydziane 
4. Jabłko 

1. Chałka z masłem (mąka pszenna, jaja, masło ( z mleka)) 

2.Mleko 2% 
3.Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
4. Jabłko 

ALERGENY 1,6,7  1,3,7 



JADŁOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie. 

 CZWARTEK 
13.10.2022r. 

PIĄTEK 
14.10.2022r. 
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1. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Pasztet wieprzowy do smarowania (karkówka, boczek,  wątróbka wieprzowa, 

cebula, majeranek, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy, sól o obniżonej zawartości sodu) 

5. Ogórek zielony 
6. Kakao na mleku słodzone miodem wielokwiatowym(mleko 2%, kakao 

naturalne, miód wielokwiatowy) 

7. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

8. Nektarynka 

1. Płatki ryżowe na mleku (składniki:  mleko 2%, płatki ryżowe) 

2. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka żytnia) 

3. Masło ( z mleka) 

4. Szynka wieprzowa 
5. Sałata 
6. Pomidor 
7. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

9. Kiwi 

ALERGENY 1,7 1,6,7 
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1. Rosół drobiowy (składniki: woda, makaron ( mąka pszenna, jaja), kurczak tuszka, 

marchew, cebula, seler korzeniowy, pietruszka korzeń,  pietruszka liście, por, ziele angielskie, 
pieprz czarny, liść laurowy, sól o obniżonej zawartości sodu) 

2.Ziemniaki puree (ziemniaki, mleko,  sól o obniżonej zawartości sodu) 

3. Filet drobiowy duszony w własnym sosie (składniki :Filet drobiowy, mąka 

pszenna, cebula, pieprz czarny mielony, sól o obniżonej zawartości sodu 

4. Surówka z kapusty pekińskiej (kapusta pekińska,  jabłko, masło ( z mleka), cukier 

trzcinowy,)) 

5. Kompot wiśniowy dosładzany miodem wielokwiatowym (składniki: 

woda, mieszanka owocowa mrożona, miód wielokwiatowy) 

1. Pieczarkowa z makaronem(składniki: woda, makaron (mąka makaronowa pszenna, jaja), uda 

drobiowe, marchew, cebula, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, por, pieczarki, śmietan 18% ( z mleka), ziele 
angielskie, pieprz czarny, sól o obniżonej zawartości sodu) 

2.Ziemniaki (ziemniaki, sól o obniżonej zawartości sodu) 

3. Ryba panierowana (składniki: ryba dorsz, jaja, bułka tarta (mąka pszenna), pieprz czarny 

mielony, sól o obniżonej zawartości sodu) 

4. Surówka z kapusty kiszonej (kapusta kiszona,  jabłko, marchew, olej kujawski) 

3. Kompot wieloowocowy dosładzany miodem wielokwiatowym ( składniki: 

woda, mieszanka kompotowa mrożona, miód wielokwiatowy) 

ALERGENY 1,7,9 1,3,4,7,9 
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 1. Budyń waniliowy ( mleko, jaja, mąka ziemniaczana, cukier ) 

2. Słomka ptysiowa  (mąka pszenna, jaja, olej rzepakowy) 

3. Melon 

 

1.Ciasto drożdżowe ( mąka pszenna, jaja, mleko 2%, cukier, drożdże świeże) 

2. Mleko 2% 
3.Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
4. Kalarepa 

ALERGENY 1,3,7 1,3,7 

 


