
Jadłospis od 21 do 25 listopada 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

śniadanie Kawa zbożowa (gluten) na 
mleku, pieczywo mieszane 
(gluten), masło (mleko), 

kiełbasa krakowska 
podsuszana, papryka, sałata 
lodowa 

Płatki jaglane na mleku, 

pieczywo mieszane,  masło 
(mleko), szynka 

wieprzowa wędzona, dżem 
truskawkowy, ogórek 
zielony, herbata lipowa 

STÓŁ SZWEDZKI 
Kakao (mleko), pieczywo 
mieszane (gluten), masło 
(mleko), szynka 
delikatesowa z indyka, jajka, 
ser żółty (mleko), kabanosy, 

pomidor malinowy, ogórek 
zielony, sałata masłowa, 
szczypiorek 

Kawa zbożowa (gluten) na 
mleku, pieczywo mieszane 
(gluten), masło (mleko), 

pasta jajeczna z awokado 
(jaja), polędwica sopocka, 

ogórki kiszone, szpinak liście 

Kasza manna (gluten) na 
mleku, pieczywo mieszane 
(gluten), masło (mleko), 

szynka gotowana, 
rzodkiewki, roszponka, 
herbata miętowa 

     

 
 

Porcja owocu Porcja owocu Porcja owocu Porcja owocu Porcja owocu 

     

obiad I danie: zupa krem z groszku 

zielonego z grzankami 
(gluten, mleko, seler) 
II danie: nuggetsy (jaja) w 

panierce z płatków 
kukurydzianych, ziemniaki z 
zieleniną, mizeria z jogurtem 
(mleko) i koperkiem, sok 

grapefruitowy  

I danie: barszcz biały z 
kiełbaską i jajkiem (gluten, 
mleko, jaja, seler) 
II danie: ryż z serem 
(mleko) i truskawkami, 

słupki marchewki do 
pochrupania 

I danie: zupa zacierkowa 
(gluten, jaja, seler) 
II danie: : kuleczki cielęce w 
sosie pomidorowym (gluten, 
jaja), kasza bulgur (gluten), 

surówka z czerwonych 
buraków, sok jabłkowy 
 

I danie: zupa jarzynowa z 
ziemniakami (mleko, seler) 
II danie: łazanki (gluten, 
jaja) z kapustą i mięsem 

wieprzowym, pomidor 
malinowy z cebulką, woda 
 

I danie: krupnik z kaszą 
jęczmienną (gluten, seler) 
II danie: łosoś (ryba) z 

pieca, ziemniaki z zieleniną, 
fasolka szparagowa z 
masełkiem (mleko), sok 

pomarańczowy 

     

podwieczorek Kisiel*, chrupki kukurydziane, 
porcja melona 

Bułka wyborowa (gluten), 

kabanosy, pomidorki 
cherry, herbata miętowa 

Jagodzianka (gluten, jaja, 
mleko), herbata owocowa, 

porcja pomarańczy 
 

Bułeczka żytnia (gluten), 

serek Almette, śmietankowy 
(mleko) z brzoskwinią, 

herbata z cytryną 

Kubuś mus, herbatniki (jaja, 
gluten, mleko) 

     

* 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 


