
 

Jadłospis 28.10 – 8.11.br.  
 

Poniedziałek 
28.10 

Zupa jarzynowa na wywarze mięsnym  350ml, natka, pieczywo 50g 
Makaron penne z kiełbasą i fasolą czerwoną 400g kompot wieloowocowy 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna, jajka, mleko i produkty pochodne. 

Wtorek 
29.10 

Zupa z cieciorki z pomidorami na wywarze mięsnym zabielana, natka 350ml pietruszki, 
pieczywo50g. Pieczeń rzymska z sosem pieczeniowym100g, kasza gryczana150g, 

surówka z pekińskiej kapusty150g, kompot wieloowocowy200ml 
ZAWIERA ALERGENY 

* mąka ziemniaczana, jajka, seler, mleko i produkty pochodne 

Środa 
30.10 

Zupa koperkowa z ryżem i kurczakiem na wywarze mięsno warzywnym350ml, pieczywo 
50gMakaron z białym serem 350g kompot200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

* mąka ziemniaczana, jajka, seler, mleko i produkty pochodne 

Czwartek 
31.10 

Barszcz czerwony z jajkiem i fasolą na kurczakach 350ml pieczywo 50g, natka pietruszki. 
Ryba panierowana100g ziemniaki 150g, surówka z kiszonej kapusty 150g, kompot 

wieloowocowy 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka, ryba, seler, jaja, mleko i produkty pochodne 

Piątek 
1.11 

 
Święto 

 

 
 



Jadłospis 28.10 – 8.11.br.  
 
 

Poniedziałek 
04.11 

Zupa fasolowa z ziemniakami na wywarze mięsnym 350ml pieczywo 50g, natka pietruszki 
Ryż z truskawkami 350g kompot wieloowocowy 250ml 

ZAWIERA ALERGENY 
*mąka, jaja, seler, mleko i produkty pochodne 

Wtorek 
05.11 

Rosół z makaronem, natka pietruszki 350ml pieczywo 50g 
Zrazy w sosie pieczeniowym 100g, kasza jęczmienna 150g, surówka wielowarzywna 150g, 

kompot 200ml 
ZAWIERA ALERGENY 

*jajka, mąka pszenna, mleko i produkty pochodne 

Środa 
06.11 

Zupa krupnik na wywarze mięsnym, zabielana, natka pietruszki 350ml pieczywo 50g. 
Paluszki rybne 100g, ziemniaki 150g, surówka z czerwonej kapusty 150g, kompot 

wieloowocowy 200ml 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna ,ryba, jaja, mleko i produkty pochodne 

Czwartek 
07.11 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, zabielana, natka 350ml, pieczywo 50g. 
Bitki drobiowe w sosie pieczarkowym 100g, ryż 150g, groszek z marchewką, 150g 

kompot wieloowocowy 200ml 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna, jajka, mleko i produkty pochodne 

Piątek 
08.11 

Barszcz czerwony z jakiem, fasolą i ziemniakami, zabielany, na kurczakach pieczywo 
350ml, natka 

Łazanki z kapustą i pieczarkami kompot 200ml 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna, mleko i produkty pochodne 
 

 


