
                               JADŁOSPIS       

                                    od 09.12.2019  do 13.12.2019 

 
DATA 

SNIADANIE ZUPA GŁÓWNE DANIE PODWIECZOREK 

   PN. 
09.12. 

Bawarka, chleb z 
masłem i pastą z 
czerwonej fasoli z 
suszonymi 
pomidorami, 
rzodkiewka 

Zacierka 
wiejska z 
ziemniakami 

Placuszki z jabłkiem i 
cukrem trzcinowym, 
marchewka  , kompot 

Jogurt naturalny z 
płatkami Müsli i 
rodzynkami 

   WT. 
10.12. 

Kawa z mlekiem, 
kanapki: do wyboru: 
szynka, ser, pomidor, 
ogórek, sałata 

Brokułowa z 
kaszą 

Filet pieczony w 
piekarniku z marchwią i 
serem, ziemniaki puree z 
koperkiem, kompot 

Banan, andruty 

   ŚR. 
 
11.12. 

Zupa mleczna, bułka z 
masłem i miodem 
naturalnym, kalarepa 

Ryżowa na 
wywarze 
mięsnym 

Klopsiki gotowane w sosie 
śmietankowym,, 
ziemniaki puree z 
koperkiem, surówka z 
buraczków,  jabłkiem i 
chrzanem, kompot 

Galaretka 
owocowa z 
mandarynką i 
jabłkiem 

 CZW. 
12.12. 

Kakao na mleku, chleb 
z masłem i pastą 
twarogową ziołową 
własnego wyrobu, 
ogórek świeży ze 
szczypiorkiem 

Groszkowa Ryba po grecku z 
warzywami i ryżem, 
kompot 
 

Jabłko pieczone 

    PT. 
13.12. 

Inka z mlekiem, chleb z 
masłem, kiełbaska na 
ciepło, ketchup, 
papryka 

Barszcz 
ukraiński na 
wywarze 
mięsnym 

Makaron pełno ziarnisty 
ze szpinakiem, czosnkiem 
i ziołami , kompot 

Ciasto własnego 
wypieku, sok  

Na życzenie dzieci  do każdego posiłku oraz w ciągu dnia  podajemy wodę mineralną 

 Jadłospis może ulec zmianie.           

Alergeny występujące w posiłkach: 
1.Zboża zawierające gluten(pszenica, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 

2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie0 

3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 

4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie) 

6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 

7. Mleko i produkty pochodne ( produkty przygotowane na ich bazie) 

8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, i włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan,    

     brazylijskie,  pistacjowe orzechy makadamia oraz produkty przygotowane na ich bazie) 

9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 

10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne ( produkty przygotowane na ich bazie) 

12. Dwutlenek siarki. 

13. Łubin ( produkty przygotowane na ich bazie) 

14. Mięczaki ( produkty przygotowane na ich bazie) 

DO przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, lubczyk, bazylia, zioła prowansalskie, papryka 

słodka mielona, curry, zioła do sałatek, pieprz ziołowy, cukier waniliowy 


