
Jadłospis ważny od dnia 01.03.2021 do 12.03.2021 r. 
Data I śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

 

Poniedziałek 

01.03.2021 

Chleb pełnoziarnisty z masłem, 

rukolą, szynką, pomidorem i 

kiełkami, kakao 

Mandarynka 

 

Zupa rybna z miruny z jarzynami 

na maśle, zabielana jogurtem 

naturalnym, posypana natką z 

pietruszki 

Makaron z twarogiem półtłustym, 

napój miodowo- cytrynowy 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten, 

gorczyca, soja 

- Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

ryba 

Mleko i produkty pochodne, gluten, jaka 

 

Wtorek 

02.03.2021 

Płatki kukurydziane na mleku, 

chleb słonecznikowy z masłem i 

dżemem truskawkowym 

 Banan, 

marchewka 

Zupa krem z jarzyn z grzankami Kotleciki z kaszy jęczmiennej z 

warzywami i filetem drobiowym w 

sosie pomidorowym, surówka z selera 

z jabłkiem oraz żurawiną, herbata z 

pomarańczą i imbirem 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten, orzechy - Mleko i produkty pochodne ,seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

 

Środa 

03.03.2021 

Chleb graham z masłem, kiełbasą 

głogowską, papryką i natką, kawa 

inka 

Mandarynka Barszcz czerwony z jajkiem oraz 

ziemniakami, zabielany, 

posypany koperkiem 

Pierogi leniwe (wyrób własny), 

surówka z marchewki oraz jabłka, 

kompot 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten, 

gorczyca, soja 

- Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

jajka 

Mleko i produkty pochodne, gluten, jaka 

 

Czwartek 

04.03.2021 

 

Kasza manna na mleku z żurawiną 

i rodzynkami, chałka z masłem 

Koktajl- 

(wyrób własny)- 

jogurt naturalny 

z malinami 

Zupa szpinakowa z ziemniakami 

i włoszczyzną, zabielana 

jogurtem naturalnym 

Pieczeń w sosie, kasza kuskus, surówka 

wielowarzywna, herbata z cytryną 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten Mleko i produkty 

pochodne 

Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

 

Piątek 

05.03.2021 

Chleb graham z pasztetem pieczonym, 

ogórkiem i kiełkami, kawa inka 

 

Banan 

Zupa pomidorowa z ryżem na 

indyku, zabielana jogurtem 

naturalnym, posypana natką z 

pietruszki 

Ryba, ziemniaki, surówka z kapusty 

kiszonej, marchewki i jabłka, kompot 

truskawkowy 



Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten, 

gorczyca, soja 

- Mleko i produkty pochodne,seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka, ryba 

 

Poniedziałek 

08.03.2021 

Chleb graham z masłem, serem 

żółtym, papryką kolorową i 

szczypiorkiem, kakao 

Banan Zupa mięsna z ziemniakami i 

włoszczyzną, posypana natką z 

pietruszki 

Ryż z jabłkami i cynamonem, napój 

miodowo- pomarańczowy 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten - Mleko i produkty pochodne,seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten 

 

Wtorek 

09.03.2021 

Płatki górskie na mleku, chleb 

kukurydziany z masłem i miodem 

Budyń z sosem 

malinowym 

Krem z pieczarek z grzankami Kotlet mielony wołowo- wieprzowy, 

ziemniaki, ogórek kiszony, kompot 

truskawkowy 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten Mleko i produkty 

pochodne 

Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

 

Środa 

10.03.2021 

Kajzerka z masłem, kiełbasą 

półsuchą, rzodkiewką i kiełkami, 

kawa inka 

Jabłko 

 

Zupa krupnik z wkładką mięsną, 

włoszczyzną i ziemniakami, 

zabielana jogurtem naturalnym, 

posypana natką z pietruszki 

Spaghetti w sosie mięsno- 

warzywnym, kompot truskawkowy 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten, 

gorczyca, soja 

- Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

 

Czwartek 

11.03.2021 

Zupa mleczna z kaszą jaglaną, 

sztangielka z masłem i powidłem 

śliwkowym 

Gruszka 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami i 

włoszczyzną, posypana koperkiem, 

zabielana jogurtem naturalnym 

Gulasz drobiowy makaron farafalle, 

sałata lodowa z sosem jogurtowym, 

kompot z porzeczki, aronii, rabarbaru, 

truskawki 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten - Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

 

Piątek 

12.03.2021 

Chleb pełnoziarnisty z masłem, 

sałatą, serem żółtym oraz 

rzodkiewką, kakao 

Mandarynka, 

marchewka 

Zupa pomidorowa z makaronem 

na indyku, zabielana, posypana 

natką z pietruszki 

Ryba w sosie koperkowym, ziemniaki, 

marchew mini, kompot 

Zawiera   

Alergeny 

Mleko i produkty pochodne, gluten - Mleko i produkty pochodne,seler, gluten, 

jajka 

Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka, ryba 

Wykaz alergenów sporządzono w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 13.12.2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011, w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności.   

                                 
                     Kucharz:                                                                              Intendent:                                                           Dyrektor: 


