
                       J A D Ł O S P I S          18.09-01.10.2019 
 

18.09.2019 

środa 

 

 

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

Makaron z białym serem i cukrem.                                                                                                                   
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten  
Kompot owocowy. 

19.09.2019 

czwartek 

Rosół  z makaronem i z natką pietruszki Zawiera alergeny: seler, gluten, jajka                                                      
Półudziec z  kurczaka,  Ziemniaki,  Surówka z buraczka czerwonego  z majonezem. 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne                        

Herbata z cytryną. 

20.09.2019 

piątek 

 

 

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

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

Kompot malinowy.                                                                                                                                                  

23.09.2019 

poniedziałek 
 

                        

Zupa grochowa z ziemniakami. Pieczywo.                                                                                                                                                                                   
Zawiera alergeny: seler, gluten i produkty zbożowe  
Ryż z jabłkami i śmietaną.                                                                                                                                                    
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne,  

Kompot wiśniowy.  

24.09.2019 

wtorek 
 
                                      

 

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

Pieczeń rzymska. Ziemniaki. Marchewka z groszkiem. 
Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko i produkty pochodne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Herbata z cytryną. 

25.09.2019 

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 owocowy.                                                                                                                                              

26.09.2019 

czwartek 
 

 

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

Kotlet z drobiu panierowany. Ziemniaki. Mizeria ze śmietaną.                                                              
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jajko.                                                                                                                                                                                                                            
Herbata z miodem i cytryną.                                                                                                                            

27.09.2019 

piątek 
 
 

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

Paluszki rybne. Ziemniaki. Surówka z kapusty kiszonej.                                                                                                                                   
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, rybę,  gluten 

Kompot malinowy. 

 30.09.2019 

poniedziałek 

 

Żurek z jajkiem i kiełbasa wiejską. Pieczywo.                                                                                                                                                                       
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jajka, gluten 

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

01.10.2019 

wtorek 
 

Zupa ziemniaczana z natką pietruszki. Pieczywo. 
Zawiera alergeny: seler, gluten i produkty zbożowe  
Gołąbki z ryżem, mięsem i sosem pomidorowym                                                                                                                          
Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten 

Herbata z miodem i cytryną.                                                                                                                                               

*Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie                                                                                                                                                                            

*Pełny skład surowcowy dostępny u intendenta 
 

 


