
 
 

 
                                                                            Jadłospis od 09.05.2022 r. do 13.05.2022 r. 

 

 

Data 

 

Zupa 

 

II danie  

Poniedziałek 

09.05.2022 r. 

Kapuśniak z ziemniakami, wkł. mięsną, 

lubczykiem i  koperkiem, chleb zwykły 

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

pochodne, seler, sezam) 

Makaron zapiekany z jabłkiem, cynamonem i 

orzechami, herbata miętowa z cytryną  

Jogurt owocowy 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, orzechy)  

     Wtorek 

10.05.2022 r. 

Zupa brokułowa z ryżem naturalnym 

brązowym,  lubczykiem i natką pietruszki, 

zabielana śmietaną, chleb pszenno-żytni z 

dynią 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Kotleciki drobiowe siekane z serem żółtym, 
ziemniaki, buraczki na gorąco, kompot 

owocowy 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, gorczyca) 

Środa 

11.05.2022 r. 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami,  

lubczykiem i  koperkiem, zabielana 

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

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Gołąbki bez zwijania w sosie pomidorowym, 

surówka wielowarzywna, kompot owocowy  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, gorczyca) 

Czwartek 

12.05.2022 r. 

Zupa z soczewicy z makronem, 

lubczykiem i koperkiem, zabielana 

śmietaną, chleb żytni bez drożdży 
 (zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Kopytka z masłem i bułką tartą, marchew z 

jabłkiem, kompot owocowy 
 (zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka) 

Piątek 

13.05.2022 r. 

Żurek z jajkiem i ziemniakami, lubczykiem 

i majerankiem, zabielany śmietaną, chleb 

wiejski pszenno-żytni  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler, jajka) 

Ryba po grecku z kaszą jaglaną, kompot 

owocowy  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler, ryba) 

 
*Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji w jadłospisie 

* W każdym posiłku mogą występować substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji 
*Szczegółowy wykaz alergenów i składników z etykiet dostępne u intendenta 

 
 
 
 
 
 

 


