
JADŁOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie 

  WTOREK 27.12.2022r. ŚRODA 28.12.2022r. 

ŚN
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D
A

N
IE

 
 2.Pieczywo mieszane (składniki: mąka pszenna, mąka żytnia) 

3. Masło ( z mleka) 
4. Jajko na twardo 
5. Sałata 
6. Kakao 
7. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

8. Jabłko 
 
 

1.Pieczywo mieszane (składniki: mąka pszenna, mąka żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Dżem truskawkowy 
6. Mleko 
7. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

8. Pomarańcza 

ALERGENY  1,3,6,7 1,6,7 

O
B

IA
D

 

 1. Barszcz biały (składniki: woda,  kiełbasa biała, marchew, cebula, seler korzeniowy, 

pietruszka korzeń,  pietruszka liście, por, cytryna, maka pszenna, ziele angielskie, pieprz 
czarny, liść laurowy, sól o obniżonej zawartości sodu) 

2. Naleśniki ( mąka pszenna, jaja, mleko, cukier trzcinowy) 

4. Marchew 
5. Kompot wiśniowo dosładzany miodem wielokwiatowym 
(składniki: woda, wiśnia mrożona, miód wielokwiatowy) 

1.Barszcz czerwony z ziemniakami (składniki: woda, burak czerwony, ziemniaki, śmietana 

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

2. Makaron z mięsem mielonym  ( makaron (mąka pszenna, jaja), łopatka, przecier 

pomidorowy, czosnek) 

3.Jabłko 
5. Kompot wieloowocowy dosładzany miodem wielokwiatowym (składniki: 

woda, mieszanka kompotowa, miód wielokwiatowy) 

 

ALERGENY  1,3,7,9 
 

1,3,7,9 
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 1.Chleb pszenny (składniki: mąka pszenna, mąka żytnia) 
2.Masło 
3.Miód 
4. Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
5.Mandarynka 
 
 
 
 
 

1.Chleb pszenny (składniki: mąka pszenna, mąka żytnia) 
2. kiełbasa śląska 
3. Sałata, ogórek kiszony 
3. Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
4. Kakao słodzone miodem wielokwiatowym 
 

ALERGENY  1,3,7 
 
 

1,6,7 



JADŁOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie 

 CZWARTEK 29.12.2022r. PIĄTEK 30.12.2022r. 

ŚN
IA

D
A

N
IE

 
1.Pieczywo mieszane (składniki: mąka pszenna, mąka żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Szynka wieprzowa 
4. Sałata 
5. Kakao na mleku słodzone miodem wielokwiatowym(mleko 2%, kakao 

naturalne, miód wielokwiatowy) 

6. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

7. Mandarynka 

1. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Szynka drobiowa 

4. Sałata 
5. Kakao słodzona miodem wielokwiatowym(mleko 2%, kakao,  miód wielokwiatowy) 

7. Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 

8. Jabłko 

 

ALERGENY 1,7 1,6,7 

O
B

IA
D

 

1.Zupa ziemniaczana (składniki: ziemniaki marchew, cebula, seler korzeniowy, 

pietruszka korzeń, por, ziele angielskie, śmietana ( z mleka), pieprz czarny, liść laurowy, sól o 
obniżonej zawartości sodu) 

2.Pierogi  (składniki: mąka pszenna, jaja, ser biały ( z mleka), śmietana 18% ( z mleka), cukier 

trzcinowy) 

3.Kompot z wiśni (składniki: woda, wiśnia mrożona, miód wielokwiatowy) 

4.Jabłko 
 

1.Zupa nylonowa  z makaronem (składniki: woda, makaron(mąka makaronowa pszenna), uda 

drobiowe, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, por, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy, sól o 
obniżonej zawartości sodu,  śmietana 18% ( z mleka)) 

2.Ziemniaki 
3. Kotlet rybny  ( ryba, bułka tarta (pszenica), jaja,) 

4. Surówka z marchwi i jabłka z jogurtem naturalnym ( z mleka) 
5. Kompot z owoców mieszanych dosładzany miodem wielokwiatowym 
(składniki: woda, mieszanka kompotowa mrożone, miód wielokwiatowy) 

ALERGENY 1,7,9 1,3,4,7,9 
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 1.Chleb pszenny(mąka pszenna) 

2.Masło ( z mleka) 

3.Szynka konserwowa 
4.Sałata 
5.Pomidor 
6.Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
 

1.Chleb pszenny 
2. Masło ( z mleka) 

3. Ser biały (z mleka) 
4. Sałata 
5.Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
6.Jabłko 

ALERGENY 1,6,7 1,7 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie 


