
 
JADŁOSPIS 
Obowiązuje od 08-05-2023 r. do 19-05-2023 r. 

 

 
Śniadanie 

 
 
Obiad 

 

 
Podwieczorek 

 

Poniedziałek 
08.05.2023 

Chałka  z masłem, dżem truskawkowy, 
płatki kukurydziane z mlekiem, herbata z 
cytryną  alergeny 1,7 

Zupa wiosenna z ziemniakami zabielana, 
łazanki z mięsem i kapustą kiszoną, 
kompot wieloowocowy alergeny 1,3,7,9 

Arbuz, jogurt gratka alergeny 7 

Wtorek 
  09.05.2023 

Pieczywo mieszane z masłem, kiełbasa 
szynkowa, pomidor, szczypiorek, kawa na 
mleku, herbata z cytryną  alergeny 1,7 

Krem marchewkowy z zacierką, ziemniaki, 
kotlet mielony, sałata ze śmietaną, 
kompot owocowy alergeny 1,3,7,9 

Kisiel pomarańczowy z 
truskawkami, ciastka SANTE bez 
cukru alergeny 1 

Środa 
10.05.2023 

DZIEŃ SAMODZIELNEJ KANAPKI 
Pieczywo mieszane z masłem, ser żółty, 
szynka wiejska, papryka kolorowa, 
rzodkiewka, rukola, herbata z cytryną 
alergeny 1,7 

Barszcz  czerwony z ziemniakami 
zabielany, makaron z serem, masłem i 
cukrem, kompot owocowy  alergeny 
1,3,7,9 

Mandarynka, snacki 
popcornowe  

Czwartek 
  11.05.2023 

Bułka kajzerka z masłem, twarożek z 
warzywami, kakao, herbata z cytryną, 
banan alergeny 1,7 

Rosół drobiowo – wołowy z makaronem, 
ziemniaki, potrawka, surówka z ogórków 
kiszonych, marchewki, selera i jabłka, 
kompot wieloowocowy alergeny 1,3,9 

Bułka drożdżowa z owocami, 
sok owocowy alergeny 1 

Piątek 
12.05.2023 

Pieczywo mieszane z masłem, franfuterka 
z ketchupem, herbata z cytryną, danonki  
alergeny 1,7 

Krupnik z kaszy jęczmiennej z warzywami, 
ziemniaki, paluszki z morszczuka, surówka 
z kapusty pekińskiej i ogórka z jogurtem 
greckim, kompot wieloowocowy alergeny 
1,3,4,7,9  

Gruszka, chrupki malinowe 



Poniedziałek 
15.05.2023 

Pieczywo mieszane z masłem, polędwica 
sopocka, ogórek zielony, kawa Inka, 
herbata z cytryną  alergeny 1,7 

Żurek z ziemniakami i kiełbaską zabielany, 
naleśniki z dżemem, kompot truskawkowy  
alergeny 1,3,7,9 

Banan, wafelek alergeny 7 

Wtorek  
16.05.2023 

Bułka grahamka z masłem, twarożek 
waniliowy, kakao, herbata z cytryną, 
banan alergeny 1,7 

Zupa pomidorowa z makaronem literki 
zabielana,  ziemniaki, pałka z kurczaka 
pieczona, surówka z selera, marchewki i 
jabłka,  kompot owocowy alergeny 1,3,7,9 

Francuz z masłem i pasztetem, 
actimel alergeny 1,7 

Środa 
17.05.2023 

Pieczywo z masłem, dżem wiśniowy 
gładki, kasza manna na mleku, herbata z 
cytryną, kiwi alergeny 1,7  

Zupa ogórkowa z ziemniakami zabielana, 
spaghetti z sosem pomidorowo – 
mięsnym, kompot wieloowocowy  
alergeny 1,3,7,9 

Sok przecierowy, chrupki 
kukurydziane 

Czwartek 
18.05.2023 

Pieczywo mieszane z masłem, pasta z 
makreli w pomidorach z jajkiem i 
szczypiorkiem, herbata z cytryną alergeny 
1,3,4,7 

Krem z zielonego groszku z grzankami, 
ziemniaki, kotlet schabowy, marchewka 
duszona, kompot owocowy alergeny 
1,3,7,9 

Budyń waniliowy, rurka pusta, 
jabłko alergeny 1,7 

Piątek 
19.05.2023 

DZIEŃ SAMODZIELNEJ KANAPKI 

Pieczywo mieszane  z masłem, szynka 
konserwowa, jajko, sałata, rzodkiewka, 
pomidorki koktajlowe, kawa Inka, herbata 
z cytryną alergeny 1,7 

Kapuśniak z białej kapusty z kiełbaską i 
koperkiem, racuchy z jabłkiem, kompot 
truskawkowy alergeny 1,3,7,9 

Wafle ryżowe z maliną SANTE, 
arbuz alergeny 7 

 
Lista najważniejszych alergenów pokarmowych: 

1 GLUTEN 8 ORZECHY 
2 SKORUPIAKI i produkty pochodne 9 SELER i produkty pochodne 
3 JAJA i produkty pochodne 10 GORCZYCA i produkty pochodne 
4 RYBY i produkty pochodne 11 NASIONA SEZAMU i produkty pochodne 
5 ORZESZKI ZIEMNE (arachidowe) i produkty pochodne 12 DWUTLENEK SIARKI 
6 SOJA i produkty pochodne 13 ŁUBIN i produkty pochodne 
7 MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 14 MIĘCZAKI i produkty pochodne 

 


