
 
 

 

Jadłospis 

 

ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Pon.3.08. 

Pieczywo mieszane, masło, 

kiełbasa krotoszyńska, ogórek 

zielony, kakao, melisa (1,7) 

* woda do picia, jabłko 

Zupa jarzynowa 

z lanym ciastem 

i śmietaną (marchew, seler, 

cebula, fasolka szparagowa, por, 

brukselka, śmietana 18%, mąka 

pszenna, jajka) 

Kluski z sera białego 

z klarowanym masłem 

i cukrem trzcinowym,  kompot 

(1,3,7,9) 

 

Pieczywo, masło, jajko 

ugotowane na twardo, papryka 

czerwona, kakao, herbata (1,3,7) 

Wt.4.08. 

Pieczywo mieszane, masło, 
pomidor, sałata zielona, 

szczypiorek, rzodkiewka,  herbata 

z cytryną, kakao (1,7) 

*woda do picia, banany 

Lekka zupa z groszku łuskanego 

z grzankami 

Kasza jęczmienna gotowana, 

pulpety gotowane w sosie 

koperkowym, marchewka 

duszona(1,7,9) kompot 

 

Bułka pszenna, bułka grahamka  

masło, powidła śliwkowe, 

bawarka, herbata (1,7) 

Sr.5.08. 

Pieczywo mieszane, masło, 
paprykarz z ryby (wyrób własny 

kuchni) (ryż, ryba, pomidory, 

przyprawy), bawarka, herbata 

ziołowa (1,7) 

* woda do picia, kawałki 

marchewki 

Zupa ze  świeżego zielonego 

ogórka z warzywami 

i koperkiem ( marchew, seler, 

cebula, bułka pszenna) 

Pierogi z mięsem okraszone 

cebulką,  kompot (1,3,9,7) 

 

Pieczywo mieszane, masło, 

szynka drobiowa, pomidor, 

rzodkiewka, herbata owocowa, 

kawa zbożowa zabielana (1,7) 

Czw.6.08. 

Graham,  masło, serek 

kanapkowy, kiszony ogórek, 

papryka żółta, herbata, kakao(1,7) 

*woda do picia, jabłko 

Barszcz biały na naturalnym 

zakwasie z  jajkiem (naturalny 

zakwas białego barszczu 

marchew, seler, cebula,  jajko 

ugotowane 

na twardo) 

Spaghetti z mięsem mielonym, 

sosem pomidorowym, włoskimi 

ziołami, posypane startym serem 

żółtym, kompot (1,9) 

 

Koktajl z mleka i świeżych 

owoców, pałeczki kukurydziane (7) 

Pt.7.08. 
Pieczywo mieszane, masło, ser żółty 

gouda, sałata zielona, rzodkiewka, 

mleko , herbata 

z cytryną (1,7) 

* woda do picia, kawałki papryki 

Zupa  porowa z kaszą manną 

(marchew, seler, cebula, por) 

Ryż zapiekany z jabłkami 

 i rodzynkami, kompot (1,3,9) 

Pieczywo mieszane, masło, pasta 

z kiełbasy, ogórek zielony, herbata, 

kakao (1,7) 

 

SIERPIEŃ 2020r. 

Alergeny występujące w posiłkach 1 zboża zawierające gluten, 3 jaja i produkty pochodne, 4 ryby i ich produkty pochodne, 
8 orzechy, 9 seler 

 

Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe(np. herbata, kakao, dżem itd.)mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, orzechów, selera i gorczycy 


