
 

J A D Ł O S P I S 
1 – 5 marzec 

Dzień 

tygodnia 
Posiłki  

Poniedz. 

1.III 

ŚNIADANIE: Chleb z masłem, pasta z sera białego, makreli i szczypiorku. 

Ogórki kiszone i rukola. Kawa inka. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam, ryba. 
II ŚNIADANIE: Banany. 

II DANIE: Ryż na mleku zapiekany z jabłkami i cynamonem. Sos waniliowy. 

Kompot owocowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

ZUPA: Kapuśniak  z mięsem, ziemniakami i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: gluten, seler. 
PODWIECZOREK: Serek owocowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

Wtorek 

2.III 

ŚNIADANIE: Zacierka na mleku. Chałka z masłem i dżemem 

niskosłodzonym. Marchewka surowa i żurawina suszona. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 

II ŚNIADANIE: Jabłka. 

II DANIE: Sznycelki drobiowe, ziemniaki, marchewka z groszkiem                  

i kukurydzą. Kompot owocowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 

ZUPA: Rosół drobiowo-wołowy z makaronem i zieleniną. 
Alergeny: gluten, seler, jaja. 
PODWIECZOREK: Mleczko truskawkowe. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

Środa 

3.III 

ŚNIADANIE: Chleb z masłem, kiełbasa sucha i ketchup. Ogórki świeże                   

i sałata zielona. Kakao. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

II ŚNIADANIE: Jogurt owocowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

II DANIE: Racuchy z jabłkami i serkiem waniliowym. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 

ZUPA: Zupa fasolowa z mięsem, ziemniakami, śmietaną i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler. 
PODWIECZOREK: Pomarańcze. 

Czwartek 

4.III 

ŚNIADANIE: Płatki owsiane na mleku. Chleb razowy z masłem, pasta z jaj  

i papryka. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam, jaja. 

II ŚNIADANIE: Drożdżówka z jabłkiem. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

II DANIE: Risotto  z mięsem, warzywami i sosem pomidorowym. Kompot 

owocowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler. 

ZUPA: Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym, śmietaną i zieleniną. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler.  

PODWIECZOREK: Jabłka. 

Piątek 

5.III 

ŚNIADANIE: Chleb ziarnisty z masłem, ser żółty, pomidory i kiełki 

rzodkiewki. Herbata z cytryną. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam. 

II ŚNIADANIE: Budyń czekoladowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

II DANIE: Ryba pieczona, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, 

marchewki i jabłka. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne,  gluten, jaja, ryby. 
ZUPA: Zupa pomidorowa z makaronem, śmietaną i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler, jaja. 
PODWIECZOREK: Soczki owocowe. 

 


