
                       J A D Ł O S P I S          17.01-30.01.2019 

 

17.01.2019 

czwartek 

 

 

Zupa jarzynowa z makaronem. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten, i produkty zbożowe 

Gulasz wieprzowy. Ziemniaki.                                                                                                                                          
Surówka z ogórka kiszonego z papryką i kukurydzą. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten                                                                                                                       
Herbata z cytryną. 

 

18.01.2019 

piątek 

Zupa pomidorowa z ryżem. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten, i produkty zbożowe 

Kostka rybna z mintaja. Ziemniaki. Surówka z kapusty białej z jabłkiem.  
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, rybę,  gluten 

Kompot malinowy.  

 

21.01.2019 

poniedziałek 

 

Zupa ziemniaczana z natką pietruszki. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: seler, gluten i produkty zbożowe  
Spaghetti z mięsem, sosem pomidorowym i z serem żółtym. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten 
Kompot owocowy 

 

22.01.2019 

wtorek 
 

Zupa neapolitańska z makaronem i serem żółtym. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten, i produkty zbożowe 

Klopsik z drobiu w sosie śmietanowym. Ziemniaki. Sałatka z buraka czerwonego. 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Herbata z cytryną. 
 

23.01.2019 

środa 
 

 

Zupa gulaszowa z mięsem wołowym. Pieczywo.                                                                                                                                                                       
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten 

Kopytka. Surówka z marchwi z ananasem. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten                                                                                                    

Kompot owocowy.                                                                                                                                                          

 
24.01.2019 

czwartek 

 
 

Zupa ryżowa. Pieczywo.  
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten 

Kotlet schabowy panierowany. Ziemniaki.                                                                                                                  
Surówka z kapusty pekińskiej z papryką i śmietaną.                                                                                          
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler,  gluten                                                                                                 

Herbata owocowa. 
 
25.01.2019 

piątek 

Zupa rybna z papryką, ziemniakami i natką pietruszki. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: rybę, seler, gluten i produkty zbożowe 

Pierogi ruskie.  Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

Kompot owocowy. 
 
28.01.2019 

poniedziałek 
 

 Zupa fasolowa z jarzynami. Pieczywo.                                                                                                                                                                                   
Zawiera alergeny: seler, gluten i produkty zbożowe  
Ryż z sosem truskawkowym.                                                                                                                                   
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne 

Kompot wiśniowy. 
 
29.01.2019 

wtorek 
 
 

Zupa z kaszy manny z koperkiem. Pieczywo.                                                                                                 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten, i produkty zbożowe                                                                                                                                                                                             
Kęski z kurczaka w sosie własnym. Ryż.                                                                                                                                               
Surówka z kapusty czerwonej. Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten 

Herbata z cytryną. 

 
30.01.2019 

środa 
 

 
 

Krupnik z ziemniakami, zabielany śmietaną. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, gluten, i produkty zbożowe 

Naleśniki z serem i cukrem pudrem.  
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

Kompot z czarnej porzeczki.                                                                                                                           
Owoc.                                                                                                                                           
 

*Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie                                                                                                                                                                            
*Pełny skład surowcowy dostępny u intendenta  
 


