
 

 
 
 
 
 

J A D Ł O S P I S 
 
 
 

 PONIEDZIAŁEK  31.01.2022 
Rosół z makaronem, mięsem, zieleniną, deser Zuzia, jabłko. 

Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, seler  i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 
 

WTOREK  01.02.2022 
Kotlet schabowy z sezamem, ziemniaki piure z koperkiem, surówka z kapusty pekińskiej, sok, gruszka. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne,  jajka i produkty pochodne      
 

 ŚRODA  02.02.2022 
Zupa włoska z pulpetami mięsno - rybnymi i warzywami, natką pietruszki, bułka, chleb żytni, budyń z 

owocem, banan.                                                                                               
Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, seler i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne  ( łącznie z laktozą).      

                                           

CZWARTEK  3.02.2022 
Filet z  kurczaka  duszony w curry, ryż, marchewka mini, herbata owocowa z cytryną, jabłko.      

Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) seler i produkty pochodne.   
 

PIĄTEK  4.02.2022 
Jajko gotowane w sosie koperkowym, ziemniaki, herbata miętowa, jabłko. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) jaja i produkty pochodne. 
 

PONIEDZIAŁEK 7.02.2022   
 Zupa ogórkowa z warzywami, mięsem, zieleniną, chleb, drożdżówka niskosłodzona, jabłko. 

Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, seler  i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)   
 

WTOREK  08.02.2022 
Klopsiki "Dzikuski", ziemniaki z koperkiem,sałata lodowa ze śmietaną, herbata owocowa z miodem, jabłko. 

Zawiera alergeny:  zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), seler i produkty pochodne 
 

 ŚRODA  09.02.2022 
 Zupa fasolowa z warzywami, mięsem i zieleniną, bułka, chleb, banan. 

Zawiera alergeny: zboża zawierające gluten, seler  i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) . 
 

CZWARTEK  10.02.2022 
Filet z  indyka w sosie własnym, pyzy, warzywa na patelnie, sok naturalny, jabłko. 
Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko ,i produkty pochodne, jajka i produkty pochodne. 

 

PIĄTEK  11.02.2022 
Paluszki rybne, ziemniaki piure z koperkiem,  surówka z kapusty kiszonej, herbata miętowa z cytryną, jabłko. 

Zawiera alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) jaja i produkty pochodne.     
 
 
 

Zabronione jest dosalanie potraw. 

Zastrzegamy drobne zmiany w jadłospisie.     

 

ŻYCZYMY SMACZNEGO ! 

 
 


