
 
Jadłospis 09.12 – 20.12.br.  

 
 
 

Poniedziałek 
09.12 

Zupa z soczewicy czerwonej na wywarze mięsnym, natka pietruszki 350ml pieczywo 50g 
Makaron penne z kurczakiem i warzywami 300g, kompot  wieloowocowy 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna, seler jajka, mleko i produkty pochodne. 

Wtorek 
10.12 

Zupa grochowa z makaronem na wywarze mięsnym, natka pietruszki, pieczywo 50g. Gulasz wieprzowy z 
warzywami 100g, kasza gryczana150g ogórek kiszony 150g 

 
ZAWIERA ALERGENY 

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

Środa 
11.12 

Zupa ziemniaczana z kiełbasą na wywarze mięsnym, zabielana, natka pietruszki 350ml. pieczywo 50g 
kopytka z sosem pieczarkowym, surówka z marchewki 400g kompot wieloowocowy 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

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

Czwartek 
12.12 

Zupa krem z pieczarek z grzankami, natka 350ml Filet z kurczaka pieczony 100g ryż 150g bukiet warzyw  
100g , kompot wieloowocowy 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna,  jaja, seler mleko i produkty pochodne 

Piątek 
13.12 

Żurek z jajkiem  zabielany na wywarze mięsnym, natka pietruszki 350ml pieczywo50g, Paluszki rybne 
100g, ziemniaki 150g, surówka z kiszonej kapusty150g, kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka, seler jaja, mleko  i produkty pochodne 

 
 



 
 

Jadłospis 09.12 – 20.12.br.  
 
 
 

Poniedziałek 
16.12 

Rosół z ryżem mięsem z kurczaka, na wywarze mięsno warzywnym, natka pietruszki 350ml, pieczywo 50g 
Makaron z białym serem 400g, kompot wieloowocowy 250ml. 

ZAWIERA ALERGENY 
 

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

Wtorek 
17.12 

Zupa pomidorowa na wędzonce z makaronem 350ml, pieczywo 50g 
Pieczeń rzymska 100g ziemniaki 150g, marchewka z groszkiem na ciepło 150g, kompot 200ml 

ZAWIERA ALERGENY 
 

*jajka, mąka pszenna, seler mleko i produkty pochodne 

Środa 
18.12 

Zupa kalafiorowa, zabielana na wywarze mięsnym, natka pietruszki 350ml, pieczywo 50g Spaghetti z 
sosem mięsnym 400g kompot 200ml 

ZAWIERA ALERGENY 
 

*mąka, seler mleko i produkty  pochodne 

Czwartek 
19.12 

Zupa jarzynowa 350ml na wywarze mięsnym zabielany, natka pietruszki 350ml pieczywo 50g. 
Bigos 200g, ziemniaki 150gkompot wieloowocowy200ml 

ZAWIERA ALERGENY 
 

*mąka, seler jaja, mleko i produkty pochodne 

Piątek 
20.12 

Barszcz czerwony z jajkiem i ziemniakami na kurczakach natka pietruszki, pieczywo. 
 Krokiety z kapusta kompot 200ml 

ZAWIERA ALERGENY 
 

* mąka pszenna, seler, mleko i produkty pochodne 

 


