
                                 JADŁOSPIS

                    od 05.07.2021 r. do 09.07.2021 r.

Data Śniadanie Zupa Danie główne Podwieczorek
  Pn.
05.07.

Kakao, chleb z 
masłem, serem 
krojonym, ketchup, 
ogórek świeży

             

Ziemniaczana
na wywarze 
mięsnym 

            

Szpinak w sosie 
śmietankowym z 
czosnkiem i ziołami, 
makaron 
pełnoziarnisty, 
kompot

Arbuz, wafelki 
deserowe

  Wt.
06.07.

Płatki kukurydziane 
na mleku, bułka z 
masłem i powidłami, 
kalarepa

Koperkowa 
na wywarze 
mięsnym

Risotto z kurczakiem i 
warzywami  kompot

Truskawki, 
chrupki 
kukurydziane

  Śr.
07.07.

Herbata z miodem i 
cytryną, sałatka 
tortellini ,szynka, 
kukurydza, ananas,  
bułka z masłem i 
powidłami, kalarepa 

Ogórkowa na 
wywarze 
mięsnym

Pieczeń  w sosie 
własnym, kasza 
jęczmienną, mizeria z 
jogurtem naturalnym, 
kompot

Ryż na mleku z 
cynamonem i 
rodzynkami

  Czw.
08.07.

Kawa z mlekiem,  
bułka z masłem 
,serek 
homogenizowany, 
papryka

Pomidorowa 
z makaronem
na wywarze 
mięsnym

Koziołki z kiełbaski, 
ziemniaki z 
koperkiem, surówka z 
ogórka kiszonego z 
cebulą i jabłkiem 
kompot

Bułka maślana z 
masłem, herbata 
miętowa

  Pt.
09.07.

 Bawarka, chleb z 
masłem i pastą z ryby
wędzonej rzodkiewka

Grochówka z 
ziemniakami 
na wędzonce

Carbonara z 
makaronem, 
boczkiem wędzonym i
serem, marchewka, 
kompot

Ciasto z 
rabarbarem 
własnego 
wyrobu, mleko



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


