
JADŁOSPIS 9 – 13 marca 2020 r. 
 

09.03. Poniedziałek 

O. Zupa  pieczarkowa z zacierkami, kotlet mielony, ziemniaki, kapusta gotowana, kompot 

z owoców mieszanych, owoc. 

P. Koktajl  bananowy song,  

K. Bułka razowa, masło, jajko w sosie majonezowo - jogurtowym, szczypiorek kiełbasa 

krakowska, pomidor, papryka, herbata z cytryną i miętą. 
 

10.03. Wtorek 

Ś. Zupa mleczna z ryżem, żurawina, pieczywo mieszane, masło, ser łososiowy, kiełbasa 

szynkowa, pomidor, rzodkiewki, herbata z cytryną i imbirem. 

O. Barszcz czerwony z ziemniakami, łazanki z kapustą i mięsem, kompot z owoców 

mieszanych, owoc. 

P.  Babka łaciata / produkcja własna. 

K. Bułka grahamka, masło, ser biały, szczypior, szynka konserwowa, rzodkiewki, 

papryka, herbata z czarnej porzeczki. 
 

11.03. Środa 

Ś. Zupa mleczna płatkami jęczmiennymi, rodzynki, chleb słonecznikowy, masło, serek 

jogurtowy, kiełbasa krakowska, ogórek kiszony, pomidor, herbata z cytryną. 

O. Zupa gulaszowa z ziemniakami z zieloną pietruszką, naleśniki z jabłkami 

karmelizowanymi w sosie kokosowym, kompot z owoców mieszanych, owoc. 

P. Chrupki kukurydziane, marchewki.  

K. Pieczywo mieszane, masło, kiełbasa szlachecka, ser biały, szczypiorek,  pomidor, 

rzodkiewki ogórek kiszony, herbata z cytryną. 
 

12.03. Czwartek 

Ś. Zupa mleczna z kaszą manną i żurawiną, pieczywo mieszane, masło, pasztet pieczony 

 serek ziołowy, pomidor, papryka, herbata z cytryną. 

O. Zupa soczewicy z grzankami  razowymi, ryż mieszany na sypko, filet z indyka w sosie 

żurawinowym, sałata lodowa ze śmietaną i ziarnami słonecznika, buraczki na ciepło, 

kompot z owoców mieszanych. 

P. Koktajl truskawkowy. 

K. Zapiekanka z ziemniaków i kiełbasy, ogórek kiszony, herbata z cytryną i imbirem. 
 

13.03. Piątek 

Ś. Chleb wieloziarnisty, masło, pasta z jaj, ser żółty, rzodkiewki, ogórek zielony, kakao 

 z mlekiem. 

O. Zupa krupnik z pęczaku, ziemniaki, morszczuk po grecku, surówka z kapusty kiszonej   

z papryką czerwoną i olejem, napój jabłkowo - miętowy, owoc. 
 

 
 
 

*   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  EU 2011r. Nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, 

 z uwzględnieniem alergenów. 

Alergeny  występujące   w jadłospisie oznaczono pogrubioną czcionką. 


