
 JADŁOSPIS 

Alergeny:1- zboża zawierające gluten A pszenica, B żyto, C jęczmień, D owies, E orkisz, 2 – skorupiaki i produkty pochodne, 3- jaja i produkty pochodne, 

4- ryby i produkty pochodne, 5- orzeszki ziemne i produkty pochodne, 6- soja i jej pochodne z wyjątkiem oleju i tłuszczu sojowego, 7- mleko i produkty 

pochodne, 8- orzechy (migdały, laskowe, włoskie, nerkowca, pistacje), 9- seler i produkty pochodne, 10- gorczyca i produkty pochodne, 11- nasiona sezamu 

i produkty pochodne, 12- dwutlenek siarki i siarczany, 13- łubin i produkty pochodne, 14- mięczaki i produkty pochodne. JADŁOSPIS może ulec zmianie. 

 
 

 

  Zupa, Deser  II Danie 
Poniedziałek 

30.05.22 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zacierka na mleku 250ml, 

pieczywo mieszane 40g 

/mąka, drożdże/ z masłem 

8g kiełbasa krakowska 

25g, sałata 5g, pomidor 

20g, herbata owocowa z 

cytryną 150ml. 1ABC,3,7 

Zupa jarzynowa/kaczka, 

porcje rosołowe z kurczaka, fasolka 

szparagowa kalafior, brokuł, 

brukselka, marchew, groszek zielony, 

ziemniaki, pietruszka, seler, por, sól, 

natka pietruszki, śmietana 18%/ 

250ml     9,7 

 
Budyń waniliowy 150ml  

7 

 

 Potrawka drobiowa z 

warzywami(filet z kurczaka,  

marchew, por, groszek, cebula, 

śmietana 18%,mąka pszenna) 150g, 

ryż 100g, kompot jabłkowy 200ml  

1A,7 

Danie duszone  

Wtorek 

31.05.22 

 

Kawa inka na mleku 

200ml, pieczywo mieszane 

40g /mąka, drożdże/ z 

masłem 8g pasta z sera 

żółtego z jajkiem i 

koperkiem i suszonymi 

pomidorami 25g, papryka 

20g, herbata owocowa z 

cytryną 150ml. 1ABC,7 

Zupa pomidorowa z 

ryżem /kaczka, porcje rosołowe z 

kurczaka, ryż pomidory, przecier 

pomidorowy, koper zielony, 

marchew, pietruszka, seler, por, sól, 
natka pietruszki, śmietana 18% 

 

Koktajl owocowy na 

bazie mleka 150ml    7 
  

  Burgery rybne 80g, ziemniaki 

120g, sałata z rzodkiewką i 

śmietaną (sałata, rzodkiewka, 

śmietana 18%, sok z cytryny, sól, 

pieprz) 30g, kompot gruszkowy 

200ml 

1ABC,3,7      

Danie z pieca konwekcyjno-

parowego 

 
Środa 
01.06.22 

 

Kakao na mleku 200ml, 

chałka 40g /mąka, drożdże/ 

z masłem 8g serek 

waniliowy z truskawkami 

40g, herbata owocowa z 

cytryną 150ml. 1ABC,7 

Zupa kapuśniak z białej 

kapusty/udka i filet z kurczaka, 

ziemniaki, marchew, kapusta biała, 
pomidory, pietruszka, seler, por, sól, 

mleko/ 250ml  9,7 
 

 

GALARETKA 100g 

Pizza Margeritta (mąka pszenna, 

mleko, jajko, drożdże, olej, 

koncentrat pomidorowy, ser żółty, 

oregano) 180g, cytrynada 200ml 

1A,7 

Danie pieczone 

Niespodzianka  
Czwartek 

02.06.22 

 

Ryż na mleku 250ml, 

pieczywo mieszane 40g 

/mąka, drożdże/ z masłem 

8g kiełbasa drobiowa 25g, 

sałata 5g, pomidor 15g, 

rzodkiewka 5g, jajko 10g, 

kiełki 2g, herbata 

owocowa z cytryną 150ml. 

1ABC,3,7 

Zupa z soczewicy 

czerwonej/udka z indyka, udka 

z kurczaka, soczewica czerwona, 

marchew, pietruszka, seler, natka 

pietruszki, ziemniaki, por, sól, mleko/ 

250ml    9,7 

 
Chrupki kukurydziane 

20g, pół banana 

Pulpety drobiowe w sosie 

serowo-porowym(filet z 

kurczaka, serek topiony, por, 

śmietana30%, pieprz biały sól, 

olej rzepakowy, jajko, bułka, 

cebula)120g, kasza kus kus 80g,  

surówka coleslaw (kapusta biała, 

marchew, cebula, majonez, sok z 

cytryny, sól, pieprz) 50g kompot 

jabłkowy200ml      1AC,3,7 

Danie gotowane 

Piątek  

0.06.22 

 

Kakao na mleku 200ml,  

pieczywo mieszane 40g 

/mąka, drożdże/ z masłem 

8g pasta z pasztetu, jajek i 

kiełbaski nieźwiedziej 

30g, papryka kolorową 

15g i rukolą 2g, herbata 

owocowa z cytryną 150ml 

1ABC, 3,7 

Zupa ogórkowa /udka z 

indyka, porcje rosołowe z kurczaka, 

marchew, ogórek kiszony, ziemniaki 

pietruszka, seler, sól,, śmietana 18%/ 

250ml  9,7 

 

 

Jogurt owocowy 100ml, 

biszkopcik   7 
 

 

Gołąbki poznańskie(ryż, kapusta 

biała, łopatka wieprzowa, jajko, 

kasza manna, sól, pieprz)150g, 

sos pomidorowy 50g (koncentrat 

pomidorowy 30%, mąka pszenna, sól, 

pieprz, śmietana), cząstka ogórka 

kiszonego 25g,  kompot 

owocowy z jabłek  i wiśni 200ml  

3,1A,7 

Danie z  pieca konwekcyjno-

parowego  


