
                       J A D Ł O S P I S          16-29.05.2019 

16.05.2019 

czwartek 

 

 

Zupa jarzynowa z groszkiem zielonym i natką pietruszki. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: seler, gluten, mleko i produkty pochodne i produkty zbożowe  

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

 

17.05.2019 

Piątek 

Zupa z kaszy manny z natką pietruszki. Pieczywo 
Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, seler 

Miruna smażona. Ziemniaki. Surówka z młodej kapusty.  
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, rybę,  gluten 

Herbata z owocowa.  

 

20.05.2019 

poniedziałek 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: seler, mleko i produkty pochodne ,gluten i produkty zbożowe                                                                                                 

Spaghetti z mięsem, sosem pomidorowym i z serem żółtym. 
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten 

Kompot wiśniowy.                                                                                                                           

 

21.05.2019 

wtorek 
 

Zupa kalafiorowa zabielana śmietaną z koperkiem. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: seler, gluten, mleko i produkty pochodne, produkty zbożowe                                                                                                                  

Potrawka chińska, Ryż 

Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler 

Herbata z miodem. 

 

22.05.2019 

środa 
 

Barszcz czerwony zabielany śmietaną z jajkiem. Pieczywo.  
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, seler, jajko, gluten, i produkty zbożowe 

Krokiety z kapustą Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

Kompot z czarnej porzeczki. Owoc. 

 

23.05.2019 

czwartek 

 

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

Pieczeń rzymska. Ziemniaki. Marchewka mini z masłem. 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne 

Herbata z miodem i cytryną. 

 

24.05.2019 

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.                                                                                                                                     
Owoc                                                                                                                                                                                       

 

27.05.2019 

poniedziałek 
 

 Żurek z jajkiem i kiełbasa wiejską. Pieczywo.                                                                                                                                                                       
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten                                                                                                                
Ryż z sosem truskawkami. Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne  
Kompot z czarnej porzeczki.   

 

28.05.2019 

wtorek 
 
 

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

Kotlet z drobiu panierowany. Ziemniaki. Pomidor z cebulką. 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne  

Herbata z cytryną. 

 

29.05.2019 

środa 
 

Zupa grochowa z ziemniakami. Pieczywo.                                                                                                                                                                                   
Zawiera alergeny: seler, gluten i produkty zbożowe  
Naleśniki z serem i owocami.  
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

Kompot wiśniowy.                                                                                                                             
 

*Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie                                                                                                                                                                            

*Pełny skład surowcowy dostępny u intendenta  
 

 


