
Jadłospis:  

Data  Zupa  II danie  

Poniedziałek  

29.11.2021r.  

Zupa grochowa z makaronem 
(woda, groch łuskany połówki, porcja 
rosołowa, marchewka, masło 83% 
(śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych, B-karoten), 
pietruszka, seler, por, cebula, 
makaron (mąka pszenna semolina 

100%), sól, pieprz) 

Jajko sadzone( jajko, olej rzepakowy, sól) 

Ziemniaki (woda, ziemniaki, sól) 

Sałata lodowa (sałata lodowa, jogurt 

grecki (pasteryzowane mleko, żywe kultury 

bakterii mlekowych), śmietana 18% 

(śmietanka, żywe kultury bakterii fermentacji 

mlekowej), szczypiorek sól ,pieprz) 

 

Herbata z cytryną (woda, herbata 

czarna, cytryna, cukier)   

mus owocowy (100% częściowo 

zagęszczonego soku z dodatkiem wit.C, 
przecierowy, pasteryzowany, bez dodatku 
cukru) 

Wtorek  

30.11.2021r.  

- Zupa ogórkowa z ryżem 
(woda, porcja rosołowa, ogórki 
kiszone, marchew, ryż, śmietana 18% 

(śmietanka,  pasteryzowana),  jogurt 

naturalny typu greckiego(mleko, 
śmietanka, białka mleka, kultury 
bakterii jogurtowych), seler, cebula, 
por, pietruszka korzeń, koperek 
zielony, pietruszka zielona, przyprawy 

Kotlet schabowy (schab b/k, bułka 

tarta (mąka pszenna, drożdże, sól, woda), 

mąka pszenna, jajka, olej do smażenia, 

przyprawy)  

 

Ziemniaki (woda, ziemniaki, sól) 

Ćwikła z chrzanem (buraki gotowane, 

chrzan 60%( woda, olej rzepakowy, ocet, 
cukier sól), jabłka, cytryna, przyprawy 

-Kompot (owoce mrożone: tryskawka, 

agrest, porzeczka, cukier)  

Środa  

01.12.2021r.  

Krupnik (woda, porcja rosołowa, 

ziemniaki, marchew, seler,   por, 
pietruszka korzeń, kasza jęczmienna, 
koperek pietruszka korzeń, koper, 
przyprawy 

Łazanki z kapustą i kiełbasą 
(kapusta kiszona( kap. kiszona, woda, 
marchew, sorbinian potasu), makaron- mąka 
pszenna semolina 100%, masło 83%- 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
fermentacji mlekowej), kiełbasa 
wiejska(mięso wieprzowe, sól, czosnek, 
pieprz, cukier, przyprawy, do 
wyprodukowania 100g produktu użyto 102g 
mięsa wieprzowego), olej, cebula, przyprawy, 
olej) 

Herbata z cytryną (woda, herbata 

czarna, cytryna) 

Owoc 



Czwartek  

02.12.2021r.  

Kapuśniak z kiszonej 
kapusty  (woda, porcja rosołowa z 

kurczaka, ziemniaki, kapusta kiszona ( 
kap. kiszona, woda, marchew, 
sorbinian potasu), marchew, 
pietruszka korzeń, seler, cebula, por, 
masło 83%-  (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii 
fermentacji mlekowej) 

Fileciki drobiowe w sosie 
jarzynowym (filet z kurczaka, bukiet 

warzyw( warzywa w zmiennych porcja: 
marchew, seler ,pietruszka korzeń, kalafior 
,brokuł), cebula, mąka pszenna olej 
rzepakowy groszek zielony, olej, śmietana 
30% (śmietanka pasteryzowana kultury 
bakterii mlekowych) przyprawy) 

 Kasza bulgur ( kasza bulgur, masło 83%- 

śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
fermentacji mlekowej) sól)  

Surówka z kapusty pekińskiej 
(kapusta pekińska, papryka czerwona, 

kukurydza, olej kujawski przyprawy)  

 -Kompot (owoce mrożone: tryskawka, 

agrest, porzeczka, cukier) 

Piątek  

03.12.2021r.  

Kalafiorowa z 
makaronem (woda, kalafior 

mrożony, marchew, porcja rosołowa,  
śmietana 18% (śmietanka 
pasteryzowana kultury bakterii 
lekowych), seler, masło 83%- 
(śmietanka pasteryzowana, kultury 

bakterii, makaron (mąka pszenna 

semolina 100%), sól, pieprz) 

pulpet rybny (ryba miruna max 5% 

glazury, bułka pszenna (mąka pszenna 86%, 

woda, sól),), jajka, przyprawy) 

Ziemniaki (woda, ziemniaki, sól) 

 

Surówka z ogórka kiszonego i 

cebuli (ogórek kiszony, cebula, olej, natka 

pietruszki, przyprawy) 

 

Herbata z cytryną (woda, herbata 

czarna, cytryna, cukier)   

Uwaga: Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  

 

Szef kuchni:                                             Intendent:                                      Dyrektor:  

 

 


