
Jadłospis od 30.01.2023 –10.02.2023 r. 

Data I śniadanie II śniadanie Zupa II Danie 

30.01.2023 

poniedziałek 

Chleb ziarnisty z serem żółtym, 

kiełkami i rzodkiewką; kakao na 

mleku 

Gruszka Zupa ziemniaczana z włoszczyzną, 

zabielana, posypana natką 

pietruszki 

Spaghetti  w sosie mięsno-

warzywnym; kompot 

truskawkowy 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten, 

31.01.2023 

wtorek 

Płatki kukurydziane na mleku,  

chałka z masłem i miodem. 

      Pomarańcza Zupa pomidorowa na maśle z 

makaronem i włoszczyzną, 

zabielana, posypana koperkiem 

Nuggetsy z kurczaka, ziemniaki, 

surówka z marchewki i jabłka; 

kompot wieloowocowy 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten Cytrusy Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten,  

    01.02.2023 

środa 

Parówka, bułka z masłem i 

pomidorem; herbata z cytryną 

Banan Krem z brokułów z włoszczyzną, 

zabielany, posypany natką pietruszki 

Gołąbki bez zawijania w sosie 

pomidorowym; herbata miętowa 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten,  

 

 Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka  

02.02.2023 

czwartek 

Muesli na mleku, sztangiel z 

masłem i powidłem śliwkowym 

Jabłko   Krupnik z kaszą jęczmienna na 

żeberkach, posypany koperkiem 

Naleśniki kolorowe z nutellą 

(wyrób własny) i twarogiem; 

woda z sokiem 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i jego pochodne, gluten, seler Mleko i produkty pochodne, gluten, jajka 

03.02.2023 

piątek 

Chleb słonecznikowy z masłem, 

serkiem ziarnistym ogórkiem 

świeżym, posypany 

szczypiorkiem; kawa inka na 

mleku 

   Kisiel owocowy  Zupa rybna z jarzynami posypana 

natką pietruszki 

 

Ryż z jabłkami i cynamonem; 

kompot wiśniowy 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne ,gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, gluten 

      
 

 

 
 

 



06.02.2023 

poniedziałek 

 

Chleb pełnoziarnisty z serem 

żółtym, papryką kolorową i 

sałata lodową; kawa inka na 

mleku 

Mandarynki 

 

 

Zupa ogórkowa z włoszczyzną i 

ziemniakami, zabielana, posypana 

koperkiem 

Sznycel z ziemniakami, marchewka z 

groszkiem; kompot wieloowocowy 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten Cytrusy   Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, jajko, 

07.02.2023 

wtorek 

Zupa mleczna z makaronem,  

bułka weka z masłem nutellą 

(wyrób własny) 

Winogrona Zupa jarzynowa z pulpecikami 

drobiowymi  posypana natką z 

pietruszki 

Łazanki z kapustą; herbata miętowa 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, 

08.02.2023 

środa 

Chleb graham z masłem, 

wędliną,  rzodkiewką i sałatą 

lodową; herbata owocowa 

Koktajl 

truskawkowo-

bananowy na 

maślance 

Barszcz czerwony z jajkiem i 

ziemniakami 

Gulasz drobiowy, makaron farfalle, 

buraczki z rukolą; kompot wiśniowy 

 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, seler, gluten,  Mleko i produkty 

pochodne 

Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, jajko Mleko i produkty pochodne, seler, gluten,  

09.02.2023 

czwartek 

Płatki owsiane na mleku, 

chałka z masłem i  miodem 

Grapefruit Zupa szpinakowa z włoszczyzną i 

ziemniakami, zabielana, posypana 

natką pietruszki 

Kluski śląskie z sosem pieczarkowym, 

surówka wielowarzywna; kompot 

truskawkowy 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, seler, gluten,  Cytrusy   Mleko i produkty pochodne, seler, gluten Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, jajko, 

   10.02.2023 

piątek  

Chleb słonecznikowy z masłem i  

serkiem ziarnistym, 

pomidorkami koktajlowymi, 

posypany szczypiorkiem; kakao 

na mleku 

Talerz owocowy Krupnik z włoszczyzną i kasza 

jęczmienną, posypany natką 

pietruszki 

Pulpeciki rybne z ziemniakami i 

sałatka z ogórkiem kiszonym; herbata 

owocowa 

Zawiera alergeny Mleko i produkty pochodne, gluten  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten,  Mleko i produkty pochodne, seler, gluten, jajko 

Wykaz alergenów sporządzono w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 13.12.2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011,  w sprawie przekazania konsumentom informacji    na temat żywności. 
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