
 
 

Jadłospis od 03.10.2022 r. do 07.10.2022 r. 

 

Data 

 

Zupa 

 

II danie  

Poniedziałek  

03.10.2022 r. 

Zupa z soczewicy  z kiełbasą, 

ziemniakami, lubczykiem i z  natką 

pietruszki, chleb wiejski pszenno-

żytni  
(zawiera alergeny: seler, białko soi) 

Makaron pełnoziarnisty  z serem białym i 

szpinakiem,  marchew junior,  kompot 

owocowy  

Wafle ryżowe  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne) 
Wtorek 

04.10.2022 r. 

Zupa brokułowa z ryżem brązowym,  

lubczykiem i z natką pietruszki, 

zabielana śmietaną, chleb pszenno-

żytni z dynią  
(zawiera alergeny:  zboża zawierające gluten i 

produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, 

seler 

Pieczeń wołowa z ligawy w sosie własnym 
z ziemniakami, surówka z selera, kompot 

owocowy  
Pomarańcza 

(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, gorczyca, seler) 

Środa 

05.10.2022 r. 

Zupa porowo-ziemniaczana z wkł. 

mięsną, lubczykiem i z natką 

pietruszki, zabielana śmietaną, chleb 

graham  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i 

produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, 

seler) 

Tuńczyk z makaronem penne w sosie 

śmietanowo- pomidorowym z 

pomidorkami koktajlowymi, rukolą i 

serem żółtym, kompot owocowy   

Ciastka zbożowe  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, tuńczyk) 
Czwartek 

06.10.2022 r. 

 Zupa krem z pieczonej papryki z 

groszkiem ptysiowym, natką 

pietruszki, zabielana śmietaną  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i 

produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, 

seler, jajka) 

Nuggetsy z ziemniakami, mizeria, kompot 

owocowy  

Gruszka  
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, gorczyca) 

Piątek 

07.10.2022 r. 

Zupa neapolitańska z makaronem, 

natką pietruszki, szczypiorkiem i 

lubczykiem, chleb pszenno-żytni 

zwykły 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i 

produkty pochodne,  seler, mleko i produkty 

pochodne, sezam) 

 

Kotlecik ziemniaczane w sosie 

pieczarkowym, sałata zielona z 

rzodkiewką i jajkiem w sosie jogurtowo-

musztardowym, kompot owocowy   

Multiwitamina   
 (zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, gorczyca)  

 
*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  dostępny u intendenta 

 
 

 

 


