
Jadłospis 24.01.2022r. – 04.02.2022r.

24.01.2022r. poniedziałek
Śn:  Parówka drobiowa na gorąco, chleb pszenny, ketchup, herbata z sokiem malinowym 
       Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
Ob: 1 danie : Zupa brokułowa z ziemniakami  na wywarze mięsno - warzywnym zabielana śmietaną 
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler
       2 danie: Ryż z polewą truskawkowo – jogurtową, kompot wieloowocowy
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten,
25.01.2022r. wtorek
Śn:  Owsianka na mleku z żurawiną i rodzynkami, herbata truskawkowa 
        Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
Ob: 1 danie: Rosół drobiowy z makaronem nitki 
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, jaja, gluten, seler
       2 danie: Ziemniaki, potrawka z kurczaka, Surówka Colesław z kapusty świeżej 
                     z jogurtem naturalnym, kompot wieloowocowy,                 
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler 
26.01.2022r. środa
Śn:  Chleb razowy makrelą z w pomidorach, herbata zwykła z sokiem malinowym 
        Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob: 1 danie: Zupa  ziemniaczana  na wywarze warzywnym  
                     Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne
       2 danie:  Łazanki z kiszonej kapusty z kiełbaską, soczek  100%
                      Zawiera alergeny: gluten, seler, gorczyca 
27.01.2022r. czwartek 
Śn:  Płatki kukurydziane z mlekiem, herbata malinowa.
        Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, 
Ob: 1 danie: Zupa krem z kalafiora zabielana jogurtem naturalnym z grzankami 
                     Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne
       2 danie: Ziemniaki, szynka wieprzowa duszona, surówka z sałaty lodowej z pomidorkami i bazylią,  
                     kompot z owoców mieszanych .
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja, seler
28.01.2022r. piątek
Śn:  chleb pasterski z twarożkiem i pomidorem, herbata miętowa 
        Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne
Ob: 1 danie: Zupa ogórkowa z ryżem i warzywami zabielana śmietaną
                     Zawiera alergeny: gluten, seler
       2 danie: Ziemniaki, ryba w sosie  greckim,  kompot wieloowocowy, jabłko 
                     Zawiera alergeny: gluten, ryba ,



31.01.2022 r. poniedziałek
Śn: chleb słonecznikowy z masełkiem, szyneczką drobiową i papryką czerwoną, herbata z owoców leśnych 
       Zawiera alergeny: gluten.
Ob: 1 danie: Zupa ziemniaczana z brukselką na wywarze drobiowym, zabielana jogurtem.
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
       2 danie: Makaron pełnoziarnisty z serem białym i musem brzoskwiniowym,
                     kompot wieloowocowy, soczek 100 % .                                                                                   
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten
01.02.2022r. wtorek
Śn:  chleb orkiszowy z makrelą w pomidorach, herbata zwykła z sokiem malinowym 
       Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, orzechy
Ob: 1 danie: Zupa kalafiorowa z ziemniakami na wywarze warzywnym 
                     Zawiera alergeny: gluten, seler
       2 danie: Kaszotto z warzywami i kurczakiem , sałata lodowa z pomidorkami i bazylią,
                     kompot wieloowocowy, banan 
                     Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, 
02.02.2022r. środa
Śn: Zupa mleczna z płatkami owsianymi żurawina i rodzynkami, herbata rumiankowa 
       Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, jaja
Ob: 1 danie: Zupa prezydencka na wywarze drobiowym z makaronem muszelki 
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler
       2 danie: Zapiekanka ziemniaczana z kiełbaską i serem żółtym, kompot wieloowocowy, ciasteczka owsiane 
                     Zawiera alergany: gluten, gorczyca 
03.02.2022r.czwartek
Śn:  Bułka zwykła z masłem, kiełbaska lisiecką, ogórkiem kiszonym posypana serem żółtym , herbata miętowa
       Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne,  
Ob: 1 danie: Żurek z jajkiem zabielany śmietaną , pieczywo 
                     Zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler
       2 danie: Ziemniaki , schab pieczony w sosie własnym , buraczki z chrzanem , kompot wieloowocowy, 
                    batonik zbożowy 
                    Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, seler, warzywa strączkowe
04.01.2022r.piątek 
Śn: Płatki kukurydziane na mleku , herbata malinowa .
       Zawiera alergeny:  mleko i produkty pochodne
Ob: 1 danie: Zupa pomidorowa z kaszą jaglaną zabielana jogurtem na wywarze warzywnym.
                     Zawiera alergeny: gluten, seler, mleko i produkty pochodne
       2 danie: Ziemniaki, ryba panierowana (miruna) , surówka z kiszonej kapusty ze szczypiorkiem , mandarynka 
                     Zawiera alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, ryba
       


