
JADLOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie. 

 PONIEDZIAŁEK 20.03.2023r. WTOREK 21.03.2023r. ŚRODA 22.03.2023r. 

ŚN
IA

D
A

N
IE

 
1 Płatki orkiszowe na mleku ( płatki orkiszowe, 

mleko 2%) 

2. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

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

7. Pomarańcza 

1. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3. Parówka z szynki 
5. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

6. Kakao na mleku słodzone miodem 
wielokwiatowym 
6.Sałata, ogórek zielony 
7. Jabłko 

STÓŁ SZWEDZKI 
1.Pieczywo mieszane, chleb razowy(mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 
3.Do pieczywa: (jaja, dżem truskawkowy, ser żółty ( z mleka) 

4. Sałata, papryka 

5.Kiwi 
6. Kawa mleczna słodzone miodem 
wielokwiatowym(mleko 2%, kawa mleczna, miód wielokwiatowy) 

7. Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 

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

O
B

IA
D

 

1. Pomidorowa z ryżem  (składniki: woda, ryż, 

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

2. Ziemniaki 
3. Gulasz wieprzowy (składniki:  szynka wieprzowa,  

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

4. Surówka z kapusty pekińskiej  (kapusta 

pekińska, jabłko, olej kujawski) 

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

1. Fasolowa z makaronem (składniki: woda, 

makaron ( mąka pszenna, mąka żytnia), marchew, cebula, 
seler korzeniowy, pietruszka korzeń, pietruszka liście, 
czosnek, papryka, por, ziele angielskie, pieprz czarny, sól o 
obniżonej zawartości sodu) 

2. Ziemniaki 
3.Filet z indyka pieczony ( filet z indyka, masło ( z 

mleka), sól himalajska, pieprz czarny, papryka mielony 
czerwony) 

4. Marchewka duszona (marchew, masło( z 

mleka) 
5. Kompot wiśniowy ( woda, wiśnia mrożona, miód 

wielokwiatowy) 

1. Kalafiorowa z ziemniakami(składniki: woda, seler korzeniowy, 

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

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

cukier)) 

4. Jabłko 
5. Kompot wieloowocowy dosładzany miodem 
wielokwiatowym (składniki: woda, truskawki mrożone, miód 

wielokwiatowy) 

ALERGENY 1,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 

P
O

D
W

IE
C

ZO
R

EK
 

1.Bułka kajzerka 
2.Masło ( z mleka)  

3. Jajko na twardo 
4.Sałąta, szczypiorek 
5. Jabłko 
6. Kakao na mleku/herbata słodzona 
miodem wielokwiatowym 
7.Herbata słodzona miodem 
wielokwiatowym 

1 Chałka z masłem (mąka pszenna, jaja, masło ( z 

mleka) 

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

1.Pieczywo pszenno – żytnie  (składniki:  mąka pszenna, mąka 

żytnia) 

2.Kiełbasa śląska 

3. Sałata, ogórek kiszony 
4.Herbata słodzona miodem wielokwiatowym 
5. Gruszka 

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

 



JADLOSPIS 

UWAGA: Jadłospis może ulec zmianie. 

 CZWARTEK 
23.03.2023r. 

PIĄTEK 
24.03.2023r. 

ŚN
IA

D
A

N
IE

 
1 Makaron na mleku ( makaron ( mąka pszenna, jaja), mleko) 

2. Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka żytnia) 

3. Masło ( z mleka) 
4. Pasztet do smarowania ( karkówka, boczek surowy, wątroba wieprzowa, cebula) 

5. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

6. ogórek kiszony 
7. Melon 

2.Pieczywo mieszane (mąka pszenna, mąka żytnia) 

2. Masło ( z mleka) 

3. Pasta jajeczna z szynką ( jaja, jogurt naturalny ( z mleka), szynka wieprzowa) 

4. Sałata 
5. Szczypiorek 
6. Herbata/ słodzona miodem wielokwiatowym 

7. Borówka 

ALERGENY 1,7 1,3,6,7 

O
B

IA
D

 

1. Zupa zacierkowa (składniki: woda, zacierka ( 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 
3. Kotlet drobiowy smażony ( filet drobiowy, jaja, bułka tarta ( pszenica), olej 

kujawski) 

4.Mizeria z jogurtem ( ogórek zielony, jogurt naturalny ( z mleka)  

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

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

uda drobiowe, marchew, cebula, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, por, koperek, kasza manna (pszenica), 
ziele angielskie, pieprz czarny, sól o obniżonej zawartości sodu) 

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

3. Ryba panierowana (składniki: ryba Dorsz, bułka tarta ( mąka pszenna), jaja, olej Kujawski, pieprz 

czarny mielony, cytryna,  sól o obniżonej zawartości sodu 

4.Surówka z pora i marchwi  (por, marchew, jabłko, jogurt naturalny ( z mleka)) 

3. Kompot wieloowocowy dosładzany miodem wielokwiatowym ( składniki: 

woda, mieszanka kompotowa mrożona, miód wielokwiatowy) 

ALERGENY 1,3, 7,9 1,3,4,7,9 

P
O

D
W

IE
C

ZO
R

EK
 1.Kisiel truskawkowy ( woda, cukier, skrobia ziemniaczana, truskawki mrożone) 

2.Chrupki kukurydziane 
4. Jabłko 

1.Babka piaskowa (mąka pszenna, jaja, skrobia ziemniaczana masło ( z mleka), cukier) 

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

ALERGENY  1,3,7 

 


