
   
 

         Jadłospis  – 24.02-6.03.br. 
 
 

Poniedziałek 
24.02 

Zupa ogórkowa z ryżem na wywarze mięsno warzywnym, zabielana 350ml, pieczywo 150g 
Makaron penne z kurczakiem i warzywami 400g, kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka, jaja, seler, mleko i produkty pochodne 

Wtorek 
25.02 

 Krupnik na wywarze mięsno warzywnym350ml pieczywo 150g 
Gulasz wieprzowy100g ziemniaki 150g surówka z ogórka kiszonego 100k kompot 200ml 

 

ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna, seler, mleko i produkty pochodne 

Środa 
26.02 

Rosół drobiowy z makaronem, natka 350ml 
Paluszki rybne 200g, ryż 100g, surówka z pekińskiej 100g kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

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

Czwartek 
27.02 

Zupa grochowa z kiełbasą na wywarze mięsno warzywnym350ml pieczywo 150g 
Kopytka maszczone masłem300g surówka z marchewki z pomarańczą 100g kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka pszenna, seler, mleko i produkty pochodne 

Piątek 
28.02 

Barszcz biały z jajkiem na wywarze mięsnym, 350ml Łazanki z kapustą kiszoną 400g, kompot 150ml 
 

ZAWIERA ALERGENY 
*mąka, jaja, seler, mleko  i produkty pochodne 
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Poniedziałek 
02.03 

Zupa pomidorowa z ryżem na wywarze mięsno warzywnym 350 ml, zabielana, natka, pieczywo 150g 
Makaron z białym serem400g kompot 150ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka, jaja, seler, mleko  i produkty pochodne 

Wtorek 
03.03 

Żurek z jajkiem na wywarze mięsno warzywnym zabielany 350 ml, pieczywo 150g Nuggetsy z kurczaka 
100g, ziemniaki 150g, sałatka z buraczków z jabłkiem i cebulą 100g, kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

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

Środa 
04.03 

Kapuśniak na wywarze mięsno warzywnym 350ml pieczywo 150g Spaghetti z sosem mięsnym300g  
kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

*mąka, jajka, seler,  mleko  i produkty pochodne 

Czwartek 
05.03 

Zupa Fasolowa z makaronem i kiełbasą, zabielana na wywarze mięsno warzywnym 350ml 
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 400g 

 

Piątek 
06.03 

Zupa jarzynowa na wywarze mięsno warzywnym, zabielana, natka 350ml pieczywo 150gr 
Ryba panierowana 100g ziemniaki 150gr surówka z kapusty pekińskiej 100g, kompot 200ml 

 
ZAWIERA ALERGENY 

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


