
 

J A D Ł O S P I S 
22 – 26 luty 

Dzień 

tygodnia 
Posiłki  

Poniedz. 

22.II 

ŚNIADANIE: Chleb z masłem, szynka konserwowa, ogórki kiszone i szpinak. 

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

II ŚNIADANIE: Banany. 

II DANIE: Naleśniki z serem białym i malinami. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 

ZUPA: Zupa z czerwonej soczewicy z mięsem, ziemniakami i zieleniną. Chleb 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler. 

PODWIECZOREK: Mleczko waniliowe. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

Wtorek 

23.II 

ŚNIADANIE: Płatki kukurydziane pełnoziarniste na mleku. Chleb razowy           

z masłem, serek ziarnisty i papryka. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

II ŚNIADANIE: Winogron. 

II DANIE: Bitki wołowe w sosie, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, 

jabłka, żurawiny i cebuli. Kompot. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

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

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

Środa 

24.II 

ŚNIADANIE: Parówki mięsne z ketchupem. Chleb z masłem, pomidory, 

jajka, szczypiorek i kiełki rzodkiewki. Kakao. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 
II ŚNIADANIE: Sałatka owocowa. 

II DANIE: Kluski śląskie z sosem waniliowym. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja. 

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

Czwartek 

25.II 

ŚNIADANIE: Płatki orkiszowe na mleku z rodzynkami. Bułka z masłem, 

serek bieluch i miód. Marchewka surowa. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam. 
II ŚNIADANIE: Jogurt owocowy. Alergeny: mleko i produkty pochodne. 

II DANIE: Polędwiczki wieprzowe pieczone, ryż z warzywami, surówka                

z buraków, papryki i cebuli. Kompot. Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten. 

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

PODWIECZOREK: Gruszki. 

Piątek 

26.II 

ŚNIADANIE: Chleb ziarnisty z masłem, pasta z sera żółtego, szynki                           

i szczypiorku. Papryka, jaja i rukola. Kawa inka. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, sezam, jaja. 
II ŚNIADANIE: Mandarynki. 

II DANIE: Spaghetti z tuńczykiem i pomidorami. Kompot owocowy. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne,  gluten, jaja, ryba. 

ZUPA: Krupnik ze śmietaną i zieleniną. Chleb. 
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler, jaja. 

PODWIECZOREK: Soczki owocowe. 

 


