
                               JADŁOSPIS       

                                    od 10.02.2020  do  14.02.2020 

DATA SNIADANIE ZUPA GŁÓWNE DANIE PODWIECZOREK 
   . 
10.02. 

Kakao, kanapki: do 
wyboru: szynka, ser, 
pomidor, ogórek, 
sałata 

Ryżowa na 
wywarze 
mięsnym 

Kiełbasa z kapustą 
kiszoną, bagietka, kompot 
 

Pomarańcze, 
biszkopty 

   WT. 
11.02. 

Ryż na mleku, bułka z 
masłem i dżemem 
brzoskwiniowym 
niskosłodzonym 

Pomidorowa z 
makaronem 

Filet panierowany z 
indyka, ziemniaki puree z 
koperkiem, sałata z 
jogurtem , kompot 

Kisiel owocowy , 
herbatniki 

   ŚR. 
 
12.02. 

Bawarka,  chleb z 
masłem i polędwicą, 
pomidorem ze 
szczypiorkiem, 
kalarepa 
 

Zupa z fasolki 
szparagowej  na 
wywarze 
mięsnym 

Gulasz mięsny z kaszą 
jęczmienną , surówka z 
marchewki z jabłkiem i 
słonecznikiem, kompot 

Jogurt grecki z 
gruszką 

 CZW 
13.02. 

Herbata z miodem i 
cytryną, sałatka 
hawajska, bułka z 
masłem , kalarepa 

Szczawiowa  z 
jajkiem 

Ryba po grecku z 
warzywami, ryż biały, 
kompot 

Budyń z sokiem 
malinowym 

    PT. 
 
14.02. 

Kawa z mlekiem, bułka 
z masłem i pasztetem 
własnego wyrobu, 
ogórek, papryka 

Grochówka z 
kiełbasą i 
boczkiem 
wędzonym  

Makaron z masłem i 
miodem, twaróg, papryka 
, kompot 

Ciasto własnego 
wypieku, mleko 

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 waniliow 
                                                       


