
JADŁOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie. 

 PONIEDZIAŁEK 7.11.2022r. WTOREK 8.11.2022r. ŚRODA 9.11.2022r. 
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1. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Szynka drobiowa 
4. Ogórek zielony 
5. Sałata 
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, cukier trzcinowy) 

2. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

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

9. Banan 

Stół szwedzki 
1.Pieczywo( chleb pszenno – żytni, chleb razowy (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3.Do pieczywa (szynka drobiowa, krakowska) 

4. Warzywa (sałata, papryka) 

5.Owoce (jabłko, ananas) 
6. Kakao słodzone miodem wielokwiatowym (mleko 2%, 

kakao, miód wielokwiatowy) 

7. Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 

ALERGENY 1,6,7 1,3,6,7 1,6,7 
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1. Pomidorowa z ryżem (składniki: woda, ryż 

biały, łopatka, marchew, cebula, seler korzeniowy, pietruszka 
korzeń, por, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy, , 
śmietana 18%( z mleka),przecier pomidorowy, sól o obniżonej 
zawartości sodu) 

2. Ziemniaki 
3. Kotlet mielony  (składniki: łopatka, olej kujawski, 

bułka tarta (mąka pszenna), jaja, cebula, pieprz czarny 
mielony, sól o obniżonej zawartości sodu) 

4. . Surówka z kapusty pekińskiej ( marchew, 

kapusta pekińska, jabłko, olej kujawski) 

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

 

1. Zupa marchewkowa z makaronem 
(składniki: woda, makaron ( mąka pszenna, jaja), masło ( z 
mleka), marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, por, 
ziele angielskie, cebula, pieprz czarny, liść laurowy, sól o 
obniżonej zawartości sodu) 

2. Pulpety drobiowe w sosie 
koperkowym (składniki: łopatka jaja, bułka tarta ( 

pszenica, koperek, śmietana 18% ( z mleka, )sol niskosodowa) 

3.Surówka z czerwonej kapusty ( czerwona 

kapusta, jabłko, cytryna, olej kujawski) 

4. Kompot wieloowocowy dosładzany 
miodem wielokwiatowym ( składniki: woda, 

mieszanka kompotowa mrożona, miód wielokwiatowy) 

1. Zupa nylonowa  (składniki: woda, uda drobiowe, kasza manna 

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

2. Makaron z białym serem i cukrem trzcinowym 
(makaron ( mąka pszenna, jaja, sól niskosodowa, ser biały ( z mleka), śmietana ( 

z mleka), cukier trzcinowy)) 

4. Gruszka 
5. Kompot wiśniowy dosładzany miodem 
wielokwiatowym (składniki: woda, truskawki mrożone, miód 

wielokwiatowy) 

ALERGENY 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 
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 1.Serek truskawkowy( z mleka) 

2.Chrupki kukurydziane 
3.Jabłko 

 

1.Muffinki czekoladowe ( mąka pszenna, jaja, cukier, 

mleko 2%, kakao, masło ( z mleka)) 

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

1. Chałka  (mąka pszenna, jaja) 

2. Masło ( z mleka) 

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

ALERGENY 7 1,3, 7 1,3,7 



JADŁOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie. 

 CZWARTEK 
10.11.2022r. 
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1. Granola czekoladowa na mleku ( mleko 2%, pełnoziarniste płatki owsiane, nierafinowany cukier trzcinowy, czekolada belgijska  mąka (jęczmienna, kukurydziana), pomarańcza, miód, płatki 

kokosowe, sól morska,  

2. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka żytnia) 

3. Masło ( z mleka) 
4. Pasta rybna ( ryba, jaja, jogurt naturalny( z mleka), sól niskosodowa) 

5. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

6. Melon 

 

ALERGENY 1,4,5,6,7,8  
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1. Zupa ryżowa  (składniki: woda, ryż biały uda drobiowe, marchew, cebula, seler korzeniowy, pietruszka korzeń,  pietruszka liście, por, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy, sól o obniżonej 

zawartości sodu) 

2. Ziemniaki 
3. Filet drobiowy smażony(składniki: filet drobiowy, jaja, bułka tarta ( pszenica), pieprz czarny mielony, sól o obniżonej zawartości sodu)  

4. Surówka z marchwi im jabłka ( marchew, jabłko, jogurt naturalny ( z mleka)) 
5. Kompot wieloowocowy dosładzany miodem wielokwiatowym (składniki: woda, mieszanka kompotowa, miód wielokwiatowy) 

 

ALERGENY 1,3,7,9  
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 1.Koktajl owocowy – własny wyrób ( jogurt naturalny ( z mleka), owoce, miód wielokwiatowy) 

2. Słomka ptysiowa ( mąka pszenna, jaja, margaryna, cukier) 

3. Kalarepa 

 

ALERGENY 1,3,7  

 


