
JADŁOSPIS 
 
 
 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 
16.03.2020r. 

Płatki owsiane na mleku, pieczywo 
mieszane z masłem ,szynką, 

pomidorki koktajlowe,1,7jabłko, 
przekąska warzywna, herbata z 

cytryną i imbirem, woda 
mineralna. 

 
Alergeny: mleko i produkty 

mleczne (7), zboża (1) . 

Zupa pomidorowa z 
makaronem,1,7,9 bioderko z 

kurczaka pieczone, ziemniaki, 
fasolka szparagowa z masłem, 

kompot porzeczkowy. 
 

 
 Alergeny:  zboża (1),produkty 

mleczne(7) ,produkty drobiowe. 

Hot dogi źytnie z parówką i 
warzywami,1lemoniada z miętą. 

 
 
 
 

Alergeny :zboża(1), mleko i 
produkty mleczne(7). 

 

Wtorek 
17.03.2020r. 

Pieczywo mieszane z masłem, 
pastą z kaszy gryczanej ,wędliną, 

1,7ogórek kwaszony, jabłko, 
przekąska bakaliowa, herbata 

owocowa, kawa, woda mineralna. 
 

Alergeny: zboża (1) mleko i 
produkty mleczne(7). 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami1,7,9, 
bitka wieprzowa, kasza jęczmienna 

7, surówka z białej kapusty  
kompot wieloowocowy. 

 
 

Alergeny: zboża(1) ,produkty 
mleczne(7). 

Kisiel z owocami, rurki 
kukurydziane.1, 

 
 

 
 

Alergeny: zboża(1) , owoce 
cytrusowe. 

Środa 
18.03.2020r. 

Kluski lane  na mleku, pieczywo 
mieszane z masłem 

salami1,7,sałatą,przekąska 
warzywna, jabłko, herbata z 

pomarańczą i goździkami, woda 
mineralna. 

 
Alergeny: mleko i produkty 

mleczne (7), zboża (1) . 

Barszcz czerwony z 
ziemniakami1,7,9pierogi leniwe z  

masłem i bułką, surówka z 
marchewki,1,3,7,kompot 

wieloowocowy. 
 
 

 Alergeny:  zboża (1),produkty 
mleczne(7),jajka(3) . 

Bułka z masłem pastą z makreli, 
herbata z cytryną.1,7 

 
 
 
 

Alergeny :zboża(1),mleko i 
produkty 

mleczne(7),ryba(4),jajka(3). 
 

Czwartek 
19.03.2020r. 

Pieczywo mieszane z masłem 
dżemem, kiełbasa 

podsuszaną1,7papryką czerwona, 
jabłko, herbata owocowa, 

przekąska bakaliowa, kawa, woda 
mineralna. 

 
 

Alergeny: zboża (1) mleko i 
produkty mleczne(7). 

Zupa z zielonego groszku z 
ryżem1,7,9,kotlet mielony drobiowy, 
,surówka z selera i brzoskwini,1,3,7 

kompot wieloowocowy. 
 
 

 
Alergeny: seler (9),mleko i 

produkty 
mleczne(7),zboża(1)produkty 

drobiowe. 
 

Jogurt wiśniowy ,tosty z chałki.1,7 
 
 
 

 
 
 

 
Alergeny: zboża(1), mleko i 

produkty mleczne(7) 

Piątek 
20.03.2020r. 

Makaron literki na mleku, 
pieczywo mieszane  z masłem z 
twarożkiem,3,7ogórek zielony, 
przekąska warzywna, jabłko, 

herbata z imbirem, woda 
mineralna. 

 
Alergeny: mleko i produkty 

mleczne (7), zboża (1) . 

Zupa fasolowa z ziemniakami1,7,9 
pampuchy drożdżowe z musem 

truskawkowym,1,3,7, kompot 
wieloowocowy. 

 
 

Alergeny: seler (9),mleko i 
produkty 

mleczne(7),zboża(1),jajka(3). 
 

Bułka z masłem jajkiem i 
szczypiorkiem, banan, herbata 

owocowa..1,3,7 
 
 
 
 

Alergeny :zboża(1), mleko i 
produkty mleczne(7),jajka(3). 

 



 


