
Jadłospis. 
11/10/2021 r. (poniedziałek) 

Śniadanie:  chleb 3-ziarna 35g z masłem 5g 1,3,7 pasztet drobiowy 10g, 
papryka 10g, herbata ziołowa 200ml, 

Obiad: - zupa-  wielowarzywna  250 ml. 1,7,9, 

II danie:  kasza kus - kus 150g udziec z indyka w ziołach   100g 1,3,7 
pomidorki ze szczypiorkiem lub ogórek kwaszony z cebulką 100g  

kompot  200 ml 
Podwieczorek:  gruszka 1 szt. (alergeny 1,3,7,9)  

 
12/10/2021 r. (wtorek) 

Śniadanie: chleb żytni 35 g z masłem 5g 1,3,7 

kiełbasa z szynki pieczona 100g,keczup/musztarda 10g, 
 herbatka z cytryną 200ml 

Obiad: - zupa- pomidorowa z makaronem 250 ml 1,7,9; 
II danie- kalafior z bułką tartą i masełkiem  150 g, pieczeń z szynki z 

sosem czosnkowym 100g. woda z limonką 200ml, 
Podwieczorek: naleśniki z powidłami 10g. (alergeny 1,3,7,9) 

 
13/10/2021 r. ( środa) 

Śniadanie: bułka z ziarnami  35 g z masłem 5g 1,3,7  
frankfurterki 10g ,musztarda/keczup, napój malinowy 200ml 

Obiad: -zupa- koperkowa 250 ml 1,7,9; 
II danie –  ziemniaki 150g gołąbki w sosie pomidorowym100g 

 woda 200 ml,  
Podwieczorek: banan 1szt.  (alergeny 1,3,7,9) 

 
14/10/2021 r. ( czwartek) 

Śniadanie: płatki kukurydziane na mleku 200ml. 
chleb razowy 35 g z masłem 5g 1,3,7pasta jajeczna z jogurtem 10g, 

pomidor 10g,herbata owocowa 200 ml, cukier 5g 

Obiad: - zupa- barszcz biały 250ml 1,3,7,9; 
II danie- makaron z musem truskawkowym i serkiem waniliowym 150 g 

lemoniada  200 ml 
Podwieczorek: baton zbożowy  1 szt.(alergeny 1,3,7,9) 

 
15/10/2021( piątek ) 

Śniadanie: bułka z ziarnami 35 g z masłem 5g 1,3,7 polędwica sopocka 
10g, papryka 10g,sałata,napój malinowy 200ml. 

Obiad:- zupa- ogórkowa 250 ml  1,3,7,9; 
 II danie- ziemniaki 150g filet z ryby po grecku  150g. 1,3,4     sok 200ml  

Podwieczorek : talarki kukurydziane z miodem 1szt. 150 ml 
 (alergeny 1,3,4,7,9) 

 
Do przygotowania obiadów wykorzystuje się przyprawy oraz gotowe produkty, w których producent zastrzega sobie śladową obecność 
glutenu, jaj, mleka, soi, gorczycy, selera oraz orzeszków ziemnych i sezamu. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dn. 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności.) 


