
Jadłospis od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r. 
 
 
 

 

Data 

 

Zupa 

 

II danie  

Poniedziałek 

15.03.2021 r. 

Kapuśniak z ziemniakami, wkł. mięsną, 

lubczykiem  i  koperkiem , chleb zwykły  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, seler, sezam ) 

Naleśniki z serem białym i dżemem, owoce, 

herbata miętowa z cytryną 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka) 

        Wtorek 

16.03.2021 r. 

Krem z marchewki z groszkiem 

ptysiowym, lubczykiem, natką pietruszki i 

imbirem, zabielana śmietaną, chleb 

wieloziarnisty z amarantusem   
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler, soja) 

Pieczeń rzymska z ziemniakami, surówka z 

buraka, jabłka i cebuli, kompot owocowy 

Rogaliki drożdżowe   
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, gorczyca)  

 

Środa 

17.03.2021 r. 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami,  

lubczykiem i koperkiem, zabielana 

śmietaną, 
(zawiera alergeny: mleko i produkty pochodne,  seler) 

 Chicken burger w bułce grahamce z 

warzywami, surówka colesław, kompot 

owocowy  

Jabłka  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, gorczyca) 
Czwartek 

18.03.2021 r. 

Zupa gulaszowa z zacierką, lubczykiem i z 

natką pietruszki, zabielona śmietaną, 

chleb pszenno-żytni z dynią   
  (zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler, jajka) 

Kluski śląskie z sosem pieczarkowym, 

marchew z groszkiem, kompot owocowy 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka) 

 

Piątek 

19.03.2021 r. 

Zupa Szpinakowa z kaszą pęczak z wkł. 

mięsną, lubczykiem i natką pietruszki, 

zabielana śmietaną, chleb wiejski   
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Sznycelki rybne z ziemniakami, surówka 

wielowarzywna, kompot  owocowy 

Jogurt owocowy  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, ryba, gorczyca) 

 
*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie  
* W każdym posiłku mogą występować substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji 
*Szczegółowy wykaz alergenów dostępny u intendenta 
 

 
 

 
 
 

 


