
Jadłospis od 20 do 24 czerwca 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

śniadanie Kawa zbożowa (gluten, 

mleko), pieczywo mieszane 

(gluten), masło (mleko), 

schab pieczony, pomidor 

malinowy, sałata lodowa 
 

Płatki orkiszowe (gluten) 

na mleku, pieczywo 

mieszane (gluten), masło 

(mleko), pasta z jajek i 

sera żółtego (mleko), 

ogórki kiszone, sałata 

lodowa, herbata lipowa 

Kakao na mleku, pieczywo 

mieszane (gluten), masło 

(mleko), salami, papryka, 

szpinak liście 

Zacierki (jaja, gluten) na 

mleku, pieczywo mieszane 

(gluten), masło (mleko), 

szynka wiejska, serek capri 

(mleko), ogórki małosolne, 

herbata miętowa 

Kawa zbożowa (gluten, 

mleko), pieczywo mieszane 

(gluten), masło (mleko), 

polędwica miodowa, dżem, 

rzodkiewka 

     

 

 

Porcja owocu Porcja owocu Porcja owocu Porcja owocu Porcja owocu 

     

obiad I danie :rosół z makaronem 

(gluten, jaja, seler) 
II danie: potrawka z kurczaka 

(gluten), kasza gryczana, 

warzywa na parze, woda 

I danie: zupa jarzynowa 

(mleko, seler) 
II danie: kotlet schabowy 

(jaja, gluten), młode 

ziemniaki z zieleniną, 
marchewka z groszkiem 

(gluten, mleko), 

lemoniada 

I danie: zupa fasolowa z 

ziemniakami (seler) 
II danie: naleśniki z serem 

(gluten, jaja, mleko) i 

polewą truskawkową, woda 

I danie: barszcz czerwony 

(mleko, seler) 
II danie: gulasz z indyka w 

sosie pomidorowym 

(gluten), kasza jaglana, 
sałata lodowa z prażonym 

słonecznikiem i jogurtem 

(mleko), kompot 

rabarbarowy 

I danie: zupa pieczarkowa z 

kaszą jęczmienną (gluten, 

mleko, seler) 
II danie: kotlety jajeczne 

(jaja, gluten), ziemniaki, 
surówka z papryki, ogórka 

kiszonego i cebulki, woda 

     

podwieczorek Bułka wyborowa (gluten) z 

białym serem (mleko) i 

miodem, herbata z cytryną 

Ryż zapiekany z jabłkiem, 

porcja arbuza 

Pieczywo żytnie (gluten), 

wafle ryżowe, kabanosy, 

pomidorki cherry, herbata 

owocowa 

Placki proziaki* (gluten, 

jaja, mleko), herbata 

lipowa, truskawki 

Bułeczka z owocami (jaja, 

gluten, mleko), ½ banana 
 

     

* wyrób własny 

- alergeny zostały wyszczególnione pogrubioną czcionką 

- w jadłospisie zastrzega się prawo do zmian 

- przyprawy mogą zawierać śladowe ilości 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14 wg oświadczenia producenta 
- wędliny mogą zawierać śladowe ilości 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 wg oświadczenia producenta 


