
Jadłospis, 15 – 19 V 23 r. 

 

poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 

Kapuśniak  

z ziemniakami, 

spaghetti, 

kompot, jabłko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zupa - woda, kapusta 

kiszona, ziemniaki, 

porcje rosołowe, 

marchewka, 

pietruszka, 

mieszanka suszonych 

warzyw grys – 

marchewka grys, 

seler grys, 

pietruszka grys, 

pasternak grys, por 

grys, pietruszka nać, 

cebula grys(zawiera 

dwutlenek siarki); 

sól morska o 

obniżonej zawartości 

sodu. Może zawierać 

śladowe ilości 

mleka, soi, gluten;  
przyprawy, 

pietruszka natka. 
Spaghetti- Makaron- 

mąka makaronowa 

pszenna; sól morska  

o obniżonej 

zawartości sodu. 

Może zawierać 

śladowe ilości 

mleka, soi, gluten; 
olej rzepakowy 

Rosół z 

makaronem, 

ziemniaki, 

pierś z indyka 

pieczona  

w sosie 

własnym, 

sałata lodowa 

ze śmietaną, 

kompot, 

banan. 

 

 

 

 
Rosół - woda, 

makaron (mąka 

makaronowa 

pszenna - zawiera 

gluten, woda), 

porcje rosołowe, 

szponder wołowy, 

marchewka, 

pietruszka, seler, 

por, cebula, 

mieszanka 

suszonych 

warzyw grys – 

marchewka grys, 

seler grys, 

pietruszka grys, 

pasternak grys, 

por grys, 

pietruszka nać, 

cebula grys 

(zawiera 

dwutlenek 

siarki); sól 

morska o 

obniżonej 

zawartości sodu. 

Może zawierać 

śladowe ilości 

mleka, soi, 

glutenu, 

Zupa 

pomidorowa  

z zacierką, 

kasza jęczmienna, 

gulasz 

wieprzowy, sur. z 

czerwonej 

kapusty, kompot, 

mus. 

 

 

 

 

 

 
Zupa pomidorowa - 

woda, porcja 

rosołowa, makaron 

zacierka - mąka 

makaronowa pszenna 

(zawiera gluten), 

woda, marchewka, 

pietruszka, koncentrat 

pomidorowy 30%, 

mąka pszenna, 

śmietana 18% , 

mieszanka suszonych 

warzyw grys – 

marchewka grys, seler 

grys, pietruszka grys, 

pasternak grys, por 

grys, pietruszka nać, 

cebula grys (zawiera 

dwutlenek siarki); sól 

morska o obniżonej 

zawartości sodu. Może 

zawierać śladowe 

ilości mleka, soi, 

glutenu, pietruszka 

natka, przyprawy. 

Kasza jęczmienna – 

kasza jęczmienna 

wiejska gruba. 

Zawiera gluten. Może 

zawierać śladowe 

Zupa  

z groszku 

zielonego  

z ryżem, 

pierogi 

leniwe, 

kompot, 

marchewka, 

jabłko. 

 

 

 

 

 

 
Zupa- - woda, 

groszek zielony, 

ryż, porcje  

rosołowe, 

marchewka, 

pietruszka, mąka 

pszenna, 
śmietana 18%, 

sól morska o 

obniżonej 

zawartości sodu. 

Może zawierać 

śladowe ilości 

mleka, soi, 

gluten; 
pietruszka natka, 

przyprawy. 
Pierogi leniwe - 

ziemniaki, mąka 

ziemniaczana 

(może zawierać 

śladowe ilości 

glutenu i 

orzechów), 

twaróg,  mąka 

pszenna, jaja, 

masło, cukier; 

kompot- - jabłko, 

wiśnia, czarna 

porzeczka 

Zupa jarzynowa  

z makaronem, 

ziemniaki, jajko 

w sosie 

koperkowym,  

sur. z marchewki, 

kompot, sok. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zupa -  woda, 

mieszanka 

warzywna,,7”: 

marchewka, kalafior, 

fasolka szparagowa, 

kapusta brukselka, 

kalarepa, seler, pory; 

makaron: mąka 

makaronowa pszenna,  

porcje rosołowe, mąka 

pszenna, śmietana 

18%, mieszanka 

suszonych warzyw 

grys – marchewka 

grys, seler grys, 

pietruszka grys, 

pasternak grys, por 

grys, pietruszka nać, 

cebula grys (zawiera 

dwutlenek siarki); sól 

morska o obniżonej 

zawartości sodu. Może 

zawierać śladowe 

ilości mleka, soi, 

glutenu, pietruszka 

natka, przyprawy. 

Ziemniaki, masło; 

jajko; 

Sos – woda, koper 

zielony,  



Kujawski, 

Sos - karkówka, 

groszek zielony, 

marchewka, 

koncentrat 

pomidorowy, olej 

rzepakowy 

Kujawski, mąka 

pszenna, przyprawy, 

zioła prowansalskie – 

oregano, bazylia, 

tymianek, cząber, 

estragon, rozmaryn; 

Kompot- porzeczka 

czarna, wiśnia, 

jabłka, truskawka. 

pietruszka natka, 

przyprawy. 
ziemniaki, masło, 

filet z indyka, 

mąka pszenna, 

przyprawy. 

Sałata – sałata 

lodowa, śmietana 

18%, 

Kompot- 

porzeczka czarna, 

wiśnia, jabłka, 

truskawka. 

ilości orzechów; 

masło; 

Gulasz- karkówka, 

woda, mąka pszenna, 

śmietana 18%, olej 

rzepakowy Kujawski, 

przyprawy, zioła 

prowansalskie - 

oregano, bazylia, 

tymianek, cząber, 

estragon, rozmaryn. 
Surówka- kapusta 

czerwona, cebula, 

jabłko, sok z cytryny, 

jogurt- mleko, białka 

mleka, żywe kultury 

bakterii jogurtowych 

oraz L.acidophilus i 

Bifidobacterium 

lactis., przyprawy. 

Kompot- porzeczka 

czarna, wiśnia, jabłka. 

Mus – banan 66%, 

jabłko 34%, witamina 

C 

mąka pszenna, 

śmietana 18%, 

przyprawy. 

Surówka - - 

marchewka, jabłka, sok 

z cytryny. 

kompot- - jabłko, 

wiśnia, czarna 

porzeczka 

sok pomarańczowy 

(100%) z soku 

zagęszczonego 

 

 


