
 

J A D Ł O S P I S 
15 – 19 marzec 

Dzień 

tygodnia 
Posiłki  

Poniedz. 

15.III 

ŚNIADANIE: Chleb z masłem, kiełbasa półsucha, ogórki kiszone i sałata 

zielona. Kawa inka. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam. 

II ŚNIADANIE: Banany. 

II DANIE: Ryż na mleku z truskawkami i śmietaną. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

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

 

Wtorek 

16.III 

ŚNIADANIE: Kasza kuskus na mleku. Chałka z masłem, dżem niskosłodzony. 

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

II ŚNIADANIE: Jabłka. 

II DANIE: Kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka z pora, marchewki i jabłka. 

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

ZUPA: Krem pieczarkowy z makaronem, śmietaną i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler, jaja. 

PODWIECZOREK: Serek waniliowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

 

Środa 

17.III 

ŚNIADANIE: Chleb z masłem, pasta z sera białego i tuńczyka. Pomidory             

i roszponka. Kakao. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, ryba. 

II ŚNIADANIE: Jogurt naturalny z bananami. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

II DANIE: Łazanki z kapustą i kiełbasą. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 

ZUPA: Żurek z jajkiem, ziemniakami, śmietaną i zieleniną.  
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler, jaja. 
PODWIECZOREK: Gruszki. 

Czwartek 

18.III 

ŚNIADANIE:  Płatki owsiane na mleku. Chleb razowy z masłem, ser żółty       

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

II ŚNIADANIE: Pomarańcze. 

II DANIE: Makaron z kurczakiem i szpinakiem, ogórki kiszone. Kompot 

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

ZUPA: Zupa grochowa z ziemniakami, śmietaną i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler. 

PODWIECZOREK: Sok owocowy. 

Piątek 

19.III 

ŚNIADANIE: Chleb ziarnisty z masłem, pasta z jaj ze szczypiorkiem. Świeże 

ogórki i rzodkiewka. Kawa inka. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam, jaja. 

II ŚNIADANIE: Galaretka z owocami. 

II DANIE: Filet z miruny panierowany, ziemniaki, surówka z kiszonej 

kapusty, marchewki i jabłka. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne,  gluten, jaja, ryby. 

ZUPA: Zupa pomidorowa z ryżem, śmietaną i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler. 
PODWIECZOREK: Jabłka. 

 


