
12-10-2020

Poniedziałek

Barszcz biały z ziemniakami i chlebem, Alergeny: zboża 
zawierające gluten,mleko, seler, sKŁAD :barszcz biały, kiełbasa biała, marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz, por, seler,, spaghetti z 
mięsem mielonym SKŁAD: makaron spaghetti Knorr,sos pomidorowy, mięso mielone 
wieprzowe, przyprawy cebula, czosnek, Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, 

seler jaja, śladowe ilości:, gorczycy, mleka , sezamu i soi.  herbata z cytryną, 

13-10-2020

Wtorek

Zupa pieczarkowa z makaronem, Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, seler, sKŁAD :pieczarki, porcja rosołowa z kurczaka, makaron,,marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól  pieprz, por, seler,, prażuchy z 
kapustą,SKŁAD: ziemniaki, mąka, kapusta kwaszona, wędzonka aromatyczna, wieprzowina 

Alergeny: zboża zawierające gluten, seler, brzoskwinia, herbata z 
miodem.

14-10-2020 Dzień wolny .

15-10-2020

Czwartek

 Zupa szczawiowa z ziemniakami i chlebem razowym, , 
Alergeny: zboża zawierające gluten ,mleko, seler, sKŁAD : szczaw konserwowy, 
porcja rosołowa z kurczaka, marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól 

pieprz,por, seler,   ryż z kurczakiem i warzywami w przyprawach 
gyros, SKŁAD marchew, pietruszka, seler, papryka, filet z piersi kurczaka, przyprawy Knorr 
Alergeny: zboża zawierające gluten ,mleko, seler, kompot.

16-10-2020

Piątek

Zupa jarzynowa z ziemniakami , Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, seler, sKŁAD :porcja rosołowa z kurczaka, ryż, marchew, pietruszka korzeń, 

pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz, por, seler,, placuszki drożdżowe z 
jabłuszkiem i  cukrem pudrem,SKŁAD: drożdże, mąka mleko, jaja, jabłko, 

cukier,  Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko, jaja ,jogurt owocowy.

                                         Jadłospis  dekadowy   

                      od 12-10.2020 do 23-10.2020

         

                         



19-10-2020

Poniedziałek

Barszcz czerwony z ziemniakami i chlebem, , Alergeny: zboża 
zawierające gluten,mleko, seler, sKŁAD :buraki, porcja rosołowa z kurczaka, ryż, 

marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz,por, seler,  ryż z 
truskawkami i śmietaną alergeny: mleko, herbatniki, mięta.

20-10-2020

Wtorek

Zupa jarzynowa z ziemniakami i chlebem razowym, , Alergeny: 
zboża zawierające gluten,mleko, seler, sKŁAD :porcja rosołowa z kurczaka, 

ryż,marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz,por, seler,  
kasza bulgur, pulpety w sosie pieczeniowym, ogórek kiszony, 
woda z cytryną.

 
21-10-2020

Środa

Manna na rosole, , Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler, 
sKŁAD :porcja rosołowa z kurczaka, ryż,marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa 

suszone, sól pieprz, por, seler, kasza manna udziec z kurczaka  duszony,  
ziemniaki z koperkiem, mizeria, kompot.

22-10-2020

Czwartek

Zupa neapolitańska z makaronem, Alergeny: zboża zawierające 
gluten,mleko, seler, SKŁAD :ser żółty, ser topiony, porcja rosołowa z kurczaka, ryż,marchew, 

pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz,por, seler,, bułka, fasolka
po bretońsku SKŁAD fasola nasiona suche koncentrat pomidorowy, mięso wieprzowe, 

wędzone, herbatniki, mięta.

23-10-2020

Piątek

Kapuśniak z ziemniakami i chlebem wieloziarnistym, , 
Alergeny: zboża zawierające gluten,mleko, seler, SKŁAD :kapusta kwaszona, porcja 
rosołowa z kurczaka, ryż,marchew, pietruszka korzeń, pietruszka nać, warzywa suszone, sól pieprz

,por, seler,  makaron penne  z łososiem w sosie szpinakowym, 
woda z cytryną.




