
1 
 

JADŁOSPIS 

Dzień  

tygodnia 

Śniadanie  II śniadanie Obiad Kolacja 

19.12. 2022 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 
 

Pieczywo mieszane  

z masłem ser żółty 

ogórek kawa   

herbata z cytryną 

 
Zawiera alergeny (mleko 

produkty pochodne pszenica ) 

 

Serek  

z 

brzoskwiniami 

 
Zawiera 

alergeny(produkt 

mleko pochodny) 

 Zupa kalafiorowa ziemniakami zabielana 

śmietaną świeży koper szczypior natka 

pietruszki włoszczyzna wkładka mięsna   
Zawiera alergeny (produkty mleko pochodne pszenica seler)  

 

 

Makaron z jarzynami   kompot z owocami  

Jabłko 
Zawiera alergeny (produkty mleko pochodne seler) 

 

 

Pieczywo mieszane  

z masłem papryka zupa 

mleczna z ryżem  herbata 

z cytryną 

 
Zawiera alergeny (mleko 

produkty mleko pochodne 

pszenica) 

20.12.2022 

 

 

 

WTOREK 

 

Pieczywo mieszane  

z masłem papryka pasta 

szynkowa kakao  herbata 

z cytryną  

 
Zawiera alergeny (mleko  

i produkty pochodne pszenica 

soja) 

 

 

Bułka masło 

wędlina kawa 

 
Zawiera alergeny 

(mleko produkty 

mleko pochodne 

soja)  

Krupnik  zabielana śmietaną świeży koper 

natka włoszczyzna wkładka mięsna  
Zawiera alergeny(produkty mleko pochodne  seler pszenica) 

 

 

Zapiekanka ziemniaczana  ogórek kompot  

z owocami Gruszka 
Zawiera alergeny (produkty mleko pochodne gorczyca 

pszenica soja) 

 

 

 

Pieczywo mieszane     

z masłem ser biały 

pomidor herbata   

z cytryną 

  
Zawiera alergeny (produkty 

mleko pochodne pszenica) 

21.12.2022 

 

 

 

ŚRODA 

Pieczywo mieszane  

z masłem papryka ogórek 

rzodkiewka ser żółty 

herbata z cytryną 

 
Zawiera alergeny (produkty 

mleko pochodne pszenica) 

 

 

 

Kasza jaglana 

na mleku  

z rodzynkami 

 
Zawiera alergeny 

(mleko) 

Barszcz czerwony, krokieciki z kapustą 

świeży koper szczypior natka wkładka mięsna   
Zawiera alergeny(produkty mleko pochodne pszenica 

 seler) 

 

Ryż z jabłkami śmietaną  kompot z owocami 

Sok 
Zawiera alergeny(produkty mleko pochodne) 

 

 

Pieczywo mieszane  

sałata zielona wędlina  

kawa  herbata z cytryną 

 
Zawiera alergeny (mleko 

produkty pochodne soja 

pszenica) 
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22.12.2022 

 

 

 

CZWARTEK 

 

 

 

 

Pieczywo mieszane  

z masłem ogórek pasta 

rybna herbata z cytryną 

kawa  

 
Zawiera alergeny (mleko  

i produkty pochodne soja 

pszenica) 

Budyń z sosem 

truskawkowym 

 
Zawiera alergeny 

(produkty mleko 

pochodne) 

Zupa fasolowa z makaronem zabielana 

śmietaną włoszczyzna świeży koper szczypior 

natka pietruszki wkładka mięsna 
Zawiera alergeny (produkty mleko pochodne pszenica 

jajo) 

 

Kotlet mielony ziemniaki sur z białej 

kapusty koperku  kompot z owocami Banan 
Zawiera alergeny (produkty mleko pochodne jajo 

pszenica) 

Pieczywo mieszane  

z masłem pasta czeska 

wędlina kakao  herbata  

z cytryną 

 
Zawiera alergeny (mleko  

i produkty pochodne pszenica 

soja jajo) 
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