
 

Jadłospis 
Na okres 07.11.-13.11.22r 

 Śniadanie II Śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja 
07.11.22 

Pon. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, wędlina, 

pomidor,  herbata z 

cytryną i miodem, 

kasza manna  na 

mleku ( mleko, kasza 

manna) 

Chleb, masło, 

wędlina, papryka, 

jabłko 

Fasolkowa 

(ćwiartka z kurczaka 

marchew, pietruszka, 

seler, fasolka 

szparagowa,jogurt 

naturalny,mąka, pieprz, 

sól) Łazanki z kapustą i 

piczarkami 

( makaron łazanki, 

kapusta kiszona,pieczarki,  

pieprz, sól),  woda z 

cytrusami 

 (mieszanka owocowa 

woda), banan 

Mus jabłkowy- 

bananowy 

Pieczywo mieszane, 

masło, wędlina, jajko na 

twardo, sałata, 

wędlina,szczypior,pomi

dor, herbata z cytryną i 

miodem, kakao 

(jaja, masło, pomidor, 

sałata) 

08.11.22 

Wt. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, wędlina, 

papryka,  herbata z 

cytryną i miodem, 

makaron zacierka na 

mleku  

( mleko, makaron 

zacierka) 

Bułka 

graham(zboża 

zawierające 

gluten), masło, 

wędlina, ogórek 

kiszony, banan 

Kalafiorowa 

 ( ćwiartka z kurczaka,  

marchew, pietruszka, 

seler, ziemniaki, kalafior, 

jogurt naturalny  

pietruszka naciowa,  

koper,  pieprz, sól, woda) 

gulasz wołowy 

( łopatka wołowa, cebula, 

marchew, pietruszka, 

seler papryka,  pieprz, sól, 

mąka, ), kasza gryczana, 

sałatka z  ogórka 

kiszonego i papryki 

(ogórek kiszony, papryka, 

cebula, olej, pieprz),  

kompot 

 ( mieszanka owocowa, 

woda), mandarynka 

Sałatka owocowa 

(banan, jabłko, 

kiwi, pomarańcza) 

Pieczywo mieszane, 

masło, pasta rybna z 

cebulką ( konserwa 

rybna, cebula, ogórek 

kiszony, majonez) 

herbata z miodem i 

cytryną 

 

09.11.22 

Śr. 

 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, wędlina, 

papryka, herbata z 

cytryną i miodem, 

płatki kukurydziane na 

mleku( mleko, płatki 

kukurydziane) 

Bułka 

wieloziarnista 

(zboża 

zawierające 

gluten ), masło, 

wędlina, ogórek, 

jabłko 

Pomidorowa z ryżem 

 ( ćwiartka z kurczaka, 

marchew, pietruszka, 

seler, koncentrat 

pomidorowy, jogurt 

naturalny, woda, 

ryż,pietruszka naciowa , 

sól, pieprz), udko 

pieczone (udko z 

kurczaka,papryka 

słodka,pieprz, sól), 

ziemniaki, marchew z 

groszkiem,(marchew, 

masło, woda, mąka, sól, 

pieprz), woda z cytryną 

(woda, cytryna, imbir), 

kiwi 

Koktajl  

jogurtowo- 

owocowy( jogurt 

naturalny, banan, 

mandarynka) 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające 

gluten),masło, kiełbaska 

pieczona, mix sałat z 

pomidorkami 

koktajlowymi, 

papryką,(czosnek, 

kukurydza konserwowa, 

jogurt naturalny, 

pomidory koktajlowe) 



10.11.22 

Czw. 

 

Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, ser 

żółty,pomidor, herbata 

z cytryną i miodem, 

płatki owsiane na 

mleku ( mleko, płatki 

owsiane, mieszanka 

bakaliowa) 

Cebularz(zboża 

zawierające 

gluten),jabłko 

Pieczarkowa( ćwiartka z 

kurczaka, marchew, 

pietruszka, seler, jogurt 

naturalny,ziemniaki, 

pieczarki, woda, 

pietruszka naciowa, 

koper, sól, pieprz),  dorsz 

smażony 

(dorsz, jaja, bułka tarta,  

pieprz, sól), ziemniaki, 

surówka z białej kapusty 

( kapusta biała, marchew, 

cebula, jabłko, sok z 

cytryny, jogurt 

naturalny, sól, pieprz) 

 kompot 

( mieszanka owocowa, 

woda) 

  

11.11.22 

Piątek 

 

      

12.11.22 

Sob. 

     

13.11.22 

Niedz. 

 

    Pieczywo 

mieszane(zboża 

zawierające gluten), 

masło, jajecznica  ze 

szczypiorkiem,pomidor, 

herbata z cytryną i 

miodem, płatki 

kukurydziane na mleku( 

mleko, płatki 

kukurydziane) 

Podpisy Intendentka                                  Dyrektor  

 

 

 

Wszystkie wędliny oraz przyprawy używane do przygotowania posiłków zgodnie z 

informacjami od producentów mogą zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, 

gorczycy i selera. 


