
 

JADŁOSPIS 11.10-15.10.2021 
 Śniadanie Alergeny Obiad Alergeny Podwieczorek Alergeny 
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Kanapka (pieczywo mieszane,  
wędlina, bukiet warzyw: 
papryka, pomidor, ogórek, 
rzodkiewka 
Herbata  

Gluten i produkty 
pochodne 
Mleko i produkty 
pochodne 
Soja i produkty 
pochodne 

Zupa grochówka 
Makaron z białym 
serem i polewą 
truskawkową 
Kompot/woda 

Gluten i produkty pochodne 
Seler i produkty pochodne 
Gorczyca i produkty pochodne 
Mleko i produkty pochodne 

Kanapka  z 
wędliną 
drobiowa i 
warzywami 

Gluten i produkty 
pochodne 

W
to

re
k 

Płatki ryżowe ,Kanapka 
(pieczywo mieszane, ser żółty,  
bukiet warzyw: papryka, 
pomidor, ogórek, rzodkiewka 
Bawarka 

Gluten i produkty 
pochodne 
Mleko i produkty 
pochodne 
Soja i produkty 
pochodne 

 

Zupa  jarzynowa 
Pulpety wieprzowe w 
sosie koperkowym  
kasza jęczmienna 
surówka z białej 
kapusty 

Gluten i produkty pochodne 
Seler i produkty pochodne 
Gorczyca i produkty pochodne 
Mleko i produkty pochodne 

Serek waniliowy  Mleko i produkty pochodne 

Śr
o

d
a 

Płatki kukurydziane 
Kanapka (pieczywo mieszane, 
wędlina, bukiet warzyw: 
papryka, pomidor, ogórek, 
rzodkiewka) 
Herbata owocowa 

Jaja i produkty 
pochodne 
Gluten i produkty 
pochodne 
Mleko i produkty 
pochodne 

Zupa kapuśniak   
Pierś z kurczaka 
ziemniaki  marchewka 
z groszkiem 
Kompot/woda 

Gluten i produkty pochodne 
Seler i produkty pochodne 
Gorczyca i produkty pochodne 
Mleko i produkty pochodne 
Jaja i produkty pochodne 
Soja i produkty pochodne 

 

Jogurt owocowy 
Mleko i produkty 
pochodne 

C
zw

ar
te

k Kanapki (pieczywo mieszane, 
twarożek ze szczypiorkiem, 
bukiet warzyw: papryka, 
pomidor, ogórek, rzodkiewka)  
Kawka inka 

Gluten i produkty 
pochodne 
Mleko i produkty 
pochodne 

Krem  brokułowy  
spaghetti z sosem 
pomidorowym ogórek 
kiszony 
Kompot/woda 

Gluten i produkty pochodne 
Seler i produkty pochodne 
Gorczyca i produkty pochodne 

 

Chałka z 
dżemem mleko 

Gluten , mleko i 
produkty pochodne 
jajko 

P
ią

te
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Płatki ryżowe na mleku 
Kanapka (pieczywo mieszane, 
humus, bukiet warzyw: papryka, 
pomidor, ogórek, rzodkiewka) 
Herbata z cytryną 

Gluten i produkty 
pochodne 
Mleko i produkty 
pochodne 

Zupa barszcz ukraiński 
Paluszki rybne 
surówka z kiszonej 
kapusty 
Kompot 

Gluten i produkty pochodne 
Ryba i produkty pochodne 
Seler i produkty pochodne 

Ciasto domowe 

Mleko i produkty 
pochodne  
Gluten i produkty 
pochodne 
Jajka i produkty 
pochodne 

Śniadanie i podwieczorek dotyczy klas „0” 
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy m.in.: pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy, papryka słodka, czosnek granulowany itp. Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, 
mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. 
Menu może ulec zmianie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


