
Jadłospis 07-30.09.2020r 
 

Data 

 

I danie II danie 

 

07.09.2020 

PONIEDZIAŁEK 

 

Żurek z ziemniakami i kiełbaską. 

(1,6,7,9) 

 

Spaghetti po włosku z sosem bolońskim (1,3) 

kompot owoc, 

 

 

08.09.2020 
WTOREK 

 

Gwiazdorska zupa pomidorowa (1,3,7,9) 
 

Kotlet schabowy (1,3,7) ziemniaki (7), 

mizeria (7), kompot owoc,  
 

 

09.09.2020 

ŚRODA 

 

Barszcz czerwony z ziemniakami. (1,7,9) 

 

Pulpety w sosie koperkowym (1,3,7), kasza 

(1), ogórek kiszony,  kompot, owoc 

 

10.09.2020 

CZWARTEK 

 

Rosół z makaronem. (1,3,7,9) 

 

Kurczak pieczony, ziemniaki (7), surówka 

colesław (7),  kompot, owoc 

 

11.09.2020 

PIĄTEK 

 

Zupa shreeka z tartym ciastem (1,3,7,9) 

Sznycel rybny (1,3,4,7) , puree ziemniaczane 

(7), marchewka z groszkiem (7), kompot, 

owoc 

 

14.09.2020 

PONIEDZIAŁEK 

 

Zupa fasolowa z ziemniakami i 

wędzonką. (1,7,9) 

 

Makaron z serem  (1,7), kompot,, owoc 

 

15.09.2020 

WTOREK 

 

Krem kalafiorowy z 

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

 

Filet po parysku (1,3,7), ziemniaki (7), 

buraczki z chrzanem , kompot, owoc 

 

16.09.2020 

ŚRODA 

 

Zupa  brokuoowa  z ziemniakami. (1,7,9) 
Risotto drobiowe (1), surówka z ogórka (7) 

kiszonego i groszku, kompot, owoc 

 
17.09.2020 

CZWARTEK 

 

Zupa ziemniaczana (1,7,9) 
Bigos (1,6), kompot, owoc  

 

 

18.09.2020 
PIĄTEK 

 

Zupa grysikowa (1,9) 
 

Kotleciki rybne (1,4,7,9), ziemniaki (7), 
surówka z białej kapusty 

 

 
 

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 

 

Jadłospis może ulec zmianie



 

Jadłospis 

 

Data 

 

I danie II danie 

 
21.09.2020 

PONIEDZIAŁEK 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami (1,7,9) 
Ryż z jabłkami i cynamonem, kompot, owoc 

 

 

22.09.2020 

WTOREK 

 

Zupa Jarzynowa z gwiazdkami 

(1,3,7,9) 

Racuszki drobiowe (1,3,7), ziemniaki (7) 

surówka z kapusty pekińskiej (3,10) kompot , 

owoc, 

 

23.09.2020 

ŚRODA 
 

Zupa staropolska  ziemniaczana (1,7,9) 

 
Łazanki z mięsem (1,3), kompot, owoc 

 

24.09.2020 
CZWARTEK 

 

Barszcz biały z ziemniaczkami 

(1,3,7,9) 
 

Gulasz wołowy(1) z kaszą (1), surówka z 
czerwonej kapusty, kompot, owoc 

 

25.09.2020 

PIĄTEK 

 
 

Zupka Ryżowa (1,7,9) 

 

 

Paluszki rybne(1,3,4,7), ziemniaczki (7), 

marchewka z chrzanem(7), kompot, owoc 

 

28.09.2020 
PONIEDZIAŁEK 

 

Kapuśniak z ziemniakami (1,9) 
Kluski na parze(1,3,7)  z musem 

truskawkowym, kompot, owoc 

29.09.2020 

WTOREK 

 

Krupnik po polsku (1,9) Schab pod pierzynką(1,3,7) , ryż, kompot, owoc 

30.09.2020 

ŚRODA 

 

Zupa koperkowa z ziemniakami (1,9) Fasolka po bretońsku (1) 

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 



 


