
Jadłospis:  

Data  Zupa  II danie  

Poniedziałek 

23.05.2022  

 

Zupa ogórkowa z ryżem (woda, ryż, 

porcja rosołowa, ogórki kiszone, marchew, 

śmietana 30% (śmietanka,  pasteryzowana),  

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

Jajko sadzone( jajko, olej rzepakowy, sól) 

Ziemniaki (woda, ziemniaki, sól) 

Sałata zielona (sałata zielona, 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)   

Chipsy jabłko z przecierem bananowym 
(owoc suszony np. jabłko z sokiem owocowym lub 

przecierem) 

Wtorek  

24.05.2022 

Grysikowa (woda, porcja rosołowa z 

kurczaka, bukiet warzyw mrożonych w 

zmiennych proporcjach- marchew, brokuł, 

kalafior, por, kasza manna, przyprawy, 

pietruszka zielona)  

Kotlet mielony (szynka wieprzowa, karczek, bułka 

czerstwa, , bułka tarta (mąka pszenna, drożdże), 

cebula, jajka, sól, pieprz, czosnek, przyprawy, olej) 

 

Ziemniaki (woda, ziemniaki, sól) 

Mizeria ze śmietaną (ogórek świeży, jogurt 

grecki (pasteryzowane mleko, żywe kultury bakterii 

mlekowych), śmietana 18% (śmietanka, żywe kultury 

bakterii fermentacji mlekowej), szczypiorek, sól, 

pieprz. 

Kompot (owoce mrożone: tryskawka, agrest, 

porzeczka, cukier)  

Ciasteczka owsiane z żurawiną – bez 

dodatku pszenicy (płatki owsiane, mąka owsiana, 

żurawina suszona, żurawina suszona, cukier trzcinowy, 

syrop glukozowy ojej palmowy nie utwardzony, mleko 

w proszku może zawierać soje i orzechy 

Środa  

25.05.2022r.  

Zupa pomidorowa z makaronem 
(woda, porcja rosołowa, makaron(mąka 

pszenna semolina 100%), koncentrat 

pomidorowy 30%, marchew, pietruszka 

korzeń, seler, por, śmietana 18% (śmietanka, 

żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej), 
masło 83%- śmietanka pasteryzowana, 

kultury bakterii fermentacji mlekowej), 

przyprawy 

Pierogi rodzinne (mąka, jajka, ser biały, cebula, 

olej, przyprawy,  masło 83%- śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii fermentacji mlekowej) 
sól 

-herbata z cytryną (woda, herbata czarna, 

cytryna, cukier)   

Mus owocowy (100% częściowo zagęszczonego 

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



Czwartek  

26.05.2022 

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) 

Ryba kostka (kostka z mintaja 55%, mąka 

(pszenna, ryżowa, z gorczycy), woda, olej rzepakowy, 

skrobie (kukurydziana, ziemniaczana),sól, drożdże, 

substancje spulchniające E450, E500, przyprawy, białko 

jaja kurzego) - alergeny:  jaja, pszenica, ryba, 

gorczyca 

Ziemniaki (ziemniaki, sól) 

Pomidor ze szczypiorkiem (pomidor świeży, 

szczypior)  

Herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cukier, 

cytryna) 

Chipsy jabłko z przecierem bananowym 
(owoc suszony np. jabłko z sokiem owocowym lub 

przecierem) 

Piątek  

27.05.2022  

  

Barszcz biały (woda, barszcz biały, porcja 

rosołowa, śmietana 18% (śmietanka 
pasteryzowana kultury bakterii mlekowych), 
masło 83% (śmietanka pasteryzowana, 
kultury bakterii mlekowych, B-karoten), 
ziemniaki, marchew, pietruszka , seler, por) 

Kopytka z masłem bułką tartą (ziemniaki, 
mąka pszenna, jajka, mąka ziemniaczana, bułka tarta 

(mąka pszenna, drożdże, sól ,woda),  masło 83% 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
mlekowych, B-karoten) 

 -herbata (woda, herbata czarna, cytryna, cukier)   

 

Jogurt owocowy bio (mleko BIO, odtłuszczone 

mleko Bio 

śmietanka Bio 

morela Bio 13% 

cukier trzcinowy Bio 

białka śmietanka Bio 

żywe kultury bakterii jogurtowych 

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:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


