
                                 JADŁOSPIS

                    od 01.03.2021 r. do 05.03.2021 r.

Data Śniadanie Zupa Danie główne Podwieczorek
  Pn.
01.03.

 Herbata z miodem
i cytryną, chleb z 
masłem i szynka 
drobiową, ogórek 
ze szczypiorkiem , 
rzodkiewka

Fasolowa z 
ziemniakami 

Placuszki z jabłkiem i 
cukrem pudrem, kompot

Jogurt owocowy ,
chrupki 
kukurydziane

  Wt.
02.03.

Zupa mleczna - 
owsianka , bułka z 
masłem i miodem 
naturalnym, 
kalarepa

Koperkowa  
na wywarze 
mięsnym

Filet z indyka zapiekany 
z warzywami, ziemniaki 
puree z koperkiem, 
kompot

Bawarka, wafle 
ryżowe z 
powidłami

  Śr.
03.03.

Kawa z  mlekiem, 
bułka z masłem, 
serem topionym, 
ketchup , mix 
sałatka

Zupa z 
zielonego 
groszku na 
wywarze 
mięsnym

Bitki ze schabu w sosie 
własnym, ziemniaki z 
koperkiem, surówka  z 
czerwonej kapusty z 
porą i jabłkiem , kompot

Gruszka pieczona
z gorzką 
czekoladą

  Czw.
04.03.

Herbata z miodem 
i cytryną, sałatka 
FORFELE z szynką, 
ananasem i 
kukurydzą  , chleb 
z masłem i papryka

Ziemniaczana
na wywarze 
mięsnym

Ryba gotowana w sosie 
cytrynowym z ryżem , 
surówka z marchwi z 
rodzynkami i 
słonecznikiem, 
kompot

Budyń z sokiem 
malinowym

  Pt.
05.03.

 Herbata z 
mlekiem, chleb z 
masłem i pastą 
własnego wyrobu, 
z cieciorki, 
pomidora 
suszonego i bazylii,
papryka 

Żurek z 
jajkiem 

Makaron z brokułami w 
sosie śmietankowym, 
kompot

Ptasie mleczko 
własnego 
wyrobu, herbata 
owocowa



Do każdego posiłku na życzenie dziecka podajemy wodę mineralną, owoc i warzywa Jadłospis może ulec 
zmianom   

Alergeny występujące w posiłkach:

1.Zboża zawierające gluten(pszenica, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut)

2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
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.
Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera, i 
gorczycy


