
 

PONIEDZIAŁEK 15.05.2023   

1. ŚNIADANIE:  Chleb pszenny / chleb słonecznikowy (50g) z masłem (5g), jajecznica na maśle ze 

szczypiorkiem (30g), herbata owocowa (200ml); Alergeny: 1,3,7. 

2. II ŚNIADANIE : Papryka czerwona - słupki (20g); Alergeny: -. 

3. ZUPA : Zupa z fileta kurczaka z włoszczyzną i ziołami (250ml); Alergeny: 1,7,9. 

4. II-GIE DANIE: Ryż na mleku z jabłkami i cynamonem (180g); Alergeny: 1,7. 

5. PODWIECZOREK : Serek Danio owocowy (140g); Alergeny: 7. 
 

WTOREK 16.05.2023   

1. ŚNIADANIE:  Chleb pszenny / chleb kornel (50g) z masłem (5g), twarożek z rzodkiewką (15g), kiełbasa 

szynkowa (20g), pomidor malinowy, kawa zbożowa z mlekiem (200ml); Alergeny: 1,7,10. 

2. II ŚNIADANIE : Banan (½ szt.); Alergeny: -. 

3. ZUPA : Zupa szpinakowa z lanym ciastem na wywarze warzywno - mięsnym (250ml); Alergeny: 1,3,9. 

4. II-GIE DANIE: Kotlet schabowy panierowany (90g), fasolka szparagowa żółta z masłem oprószona bułką 

tartą (80g), ziemniaki puree (100g), kompot wieloowocowy (150ml); Alergeny: 1,7. 

5. PODWIECZOREK : Galaretka truskawkowa z owocami (150g), rurka waflowa pusta – 1 szt.; 

Alergeny: 1,3,7. 
 

ŚRODA 17.05.2023 

1. ŚNIADANIE:  Chleb pszenny / chleb pomidorowy (50g) z masłem (5g), kiełbaski drobiowe na gorąco (70g), 

ketchup, rucola, herbata z sokiem owocowym (200ml); Alergeny: 1,7,10. 

2. II ŚNIADANIE : Ogórek zielony - słupki (20g); Alergeny: -. 

3. ZUPA : Barszcz ukraiński zabielany na wywarze warzywno – mięsnym (250g); Alergeny: 1,7,9. 

4. II-GIE DANIE: Pałeczki z kurczaka w ziołach (90g), sałatka ryżowa meksykańska z fasolką czerwoną, 

kukurydzą i ogórkiem (110g). Alergeny: 1,3. 

5. PODWIECZOREK : Budyń waniliowy z sokiem malinowym (150ml), biszkopty okrągłe (2 szt.); 

Alergeny: 1,3,7. 
 

CZWARTEK 18.05.2023 

1. ŚNIADANIE:  Chleb pszenny / chleb pokrzywowy (50g) z masłem (5g), jajko z majonezem (50g), kabanos 

(20g), ser mozzarella (15g), kiełki pora, herbata z cytryną i miodem naturalnym (200ml); Alergeny: 1,3,7,10. 

2. II ŚNIADANIE : Rodzynki (15g); Alergeny: -. 

3. ZUPA : Rosół z ryżem i natką pietruszki (250ml); Alergeny: 1,9. 

4. II-GIE DANIE: Schab w sosie własnym (90g), sałatka z kapusty czerwonej (80g), ziemniaki (100g), 

kompot wieloowocowy (150ml); Alergeny: 1,7. 

 5. PODWIECZOREK : Mix owoców: kiwi (½ szt.), gruszka (½ szt.), mandarynka (½ szt.); Alergeny: -. 
 

PIĄTEK 19.05.2023 

1. ŚNIADANIE: Chleb pszenny / chleb mistrzowski (50g) z masłem (5g), pasta z tuńczyka z jajkiem                  

i ogórkiem konserwowym (40g), herbata owocowa (200ml); Alergeny: 1,3,4,7. 

2. II ŚNIADANIE :  Pomidorki koktajlowe (20g); Alergeny: -. 

3. ZUPA : Kapuśniak z kapusty kiszonej na wywarze warzywno - mięsnym (250ml); Alergeny: 1,9. 

4. II-GIE DANIE: Makaron kolanka z falbanką z sosem truskawkowym - sos: wyrób własny (120g);  Alergeny: 

1,3. 

5. PODWIECZOREK : Kajzerka (50g) z masłem (5g), ser żółty Gouda (15g), sałata zielona, 

herbata miętowa (150ml) ; Alergeny: 1,7. 

 

ZASTRZEGA SIĘ ZMIAN W JADŁOSPISIE 


