
                

Jadłospis 
 

Dni 

tygodnia 

Jadłospis 

 

 

 

 

24.06.2019 

poniedziałek 

 

 
śniadanie 

 

 
obiad 

 
podwieczorek alergeny 

Pieczywo mieszane 

masło, ser żółty, szynka, 

pomidor, rzodkiewka, 

dżem, płatki 

śniadaniowe,  mleko, 

kakao, herbata z cytryną 

Żurek z ziemniakami           

i  kiełbasą(1,7,9), 

spaghetti(1), kompot 

Owoc, jogurt, 

woda 

 

1,3,7,9 

25.06.2019 

wtorek 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, szynka drobiowa, 

ser żółty,  pomidor, 

ogórek, dżem, płatki 

śniadaniowe, mleko, 

kakao, herbata z cytryną 

Zupa pomidorowa              

z makaronem(1,3,7,9), 

ziemniaki, filet  po 

parysku(1,3,7), 

mizeria(7), kompot 

Owoc, woda 

 

1,3,7,9 

 

26.06.2018 

środa 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, szynka 

wieprzowa, ser żółty, 

ogórek kiszony, 

pomidor, dżem, płatki 

śniadaniowe,  mleko, 

kakao, herbata                   

z cytryną  

Zupa ziemniaczana             

z kiełbasą(1,7,9), kasza, 

gulasz wołowy(1), 

ogórek małosolny, 

kompot 

Owoc, jogurt, 

woda 
1,7,9 

27.06.2019  

czwartek 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, kiełbasa na 

gorąco, serek topiony,  

pomidor, ogórek, 

rzodkiewka, dżem, 

płatki śniadaniowe, 

mleko, kakao, herbata          

z cytryną  

Suchy prowiant, soczek Owoc, woda 1,7 

28.06.2019 

piątek 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, pasta z sera 

białego ze 

szczypiorkiem, pasztet 

drobiowy,   pomidor, 

dżem, płatki 

śniadaniowe, mleko, 

kakao, herbata z cytryną  

Zupa grysikowa(1,9), 

ziemniaki, filet z dorsza 

panierowany(1,3,4,7), 

surówka z kiszonej 

kapusty, kompot 

Owoc, jogurt, 

woda 
1,3,4,7,9 

Alergeny występujące w posiłkach 
 

1. Zboża zawierające gluten  

2. Skorupiaki i prod. pochodne 
3. Jaja i produkty pochodne  

4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) 

6. Soja i produkty pochodne 

7. Mleko i produkty pochodne 

 

 

 
8. Orzechy 

9. Seler i produkty pochodne 

10.Gorczyca i produkty pochodne 
11.Nasiona sezamu i prod. pochodne 

12.Dwutlenek siarki 

13.Łubin 
14.Mięcz

Jadłospis może ulec zmianie 



Jadłospis 
 

Dni 

tygodnia 

Jadłospis 

 

 

 

 

01.07.2019 

poniedziałek 

 

 
śniadanie 

 

 
obiad 

 
podwieczorek alergeny 

Pieczywo mieszane, 

masło, szynka drobiowa, 

ser żółty, ogórek, 

pomidor, dżem, płatki 

śniadaniowe,  mleko, 

kakao, herbata z cytryną,  

Suchy prowiant, soczek 
Owoc,  

woda 

1,7,9 

 

02.07.2019  

wtorek 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, szynka 

wieprzowa,  serek 

topiony, ogórek zielony,  

pomidor, dżem, płatki 

śniadaniowe,  mleko, 

kakao, herbata z cytryną 

Zupa ogórkowa               

z ryżem(1,7,9), 

ziemniaki z koperkiem, 

schab po 

szwajcarsku(1,3,7), 

buraczki                                

z chrzanem, kompot 

Owoc,  woda 

 

1,3,7,9 

 

03.07.2019 

środa 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, ser żółty, 

wędlina,  pomidor, 

dżem, płatki 

śniadaniowe,  mleko, 

kakao, herbata z cytryną  

Krupnik(1,7,9), 

ziemniaki, pieczeń 

wieprzowa w sosie 

własnym(1,7), surówka 

z czerwonej kapusty,  

kompot 

Owoc, soczek, 

woda 

 

1,7,9 

04.07.2019 

czwartek 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, parówki cienkie,  

ser żółty, pasztet 

drobiowy,  pomidor, 

ogórek zielony, dżem, 

płatki śniadaniowe,  

mleko, kakao, herbata             

z cytryną, 

Rosół                             

z makaronem(1,3,9), 

ziemniaki, kurczak 

pieczony, surówka z 

kapusty 

pekińskiej(3,10), 

kompot 

Owoc, woda 1,3,7,9 

05.07.2019 

piątek 

 

Pieczywo mieszane, 

masło, pasta jajeczna, 

ser żółty, pomidor, 

rzodkiewka, ogórek  

zielony, dżem, płatki 

śniadaniowe,  mleko, 

kakao, herbata z cytryną, 

Zupa krem z zielonego 

groszku((1,7,9), 

ziemniaki, ryba w 

cieście(1,3,4,7), 

surówka z białej 

kapusty(3,10), kompot 

Owoc, soczek, 

woda 
1,3,4,7,9 

Alergeny występujące w posiłkach 

 

1. Zboża zawierające gluten  

2. Skorupiaki i prod. pochodne 

3. Jaja i produkty pochodne  

4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) 

6. Soja i produkty pochodne 

7. Mleko i produkty pochodne 

 

 

8. Orzechy 

9. Seler i produkty pochodne 

10.Gorczyca i produkty pochodne 

11.Nasiona sezamu i prod. pochodne 

12.Dwutlenek siarki 

13.Łubin 

14.Mięczak 

Jadłospis może ulec zmianie 

 


