
 
Jadłospis od 27.03.2023 r. do 31.03.2023 r. 

 

 

Data 

 

 

Zupa 

 

II danie  

Poniedziałek  

27.03.2023 r 

 

Zupa porowo- ziemniaczana, lubczykiem i 

natką pietruszki, zabielona śmietaną i 

jogurtem naturalnym, chleb pszenno-żytni 

wiejski 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Kaszotto z filetem drobiowym  i warzywami, 

kompot owocowy  

Sok owocowy 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, gorczyca, seler) 

Wtorek  

28.03.2023 r. 

Krem z białych warzyw z grzankami i 

popcornem,  lubczykiem, zabielany śmietaną 

i jogurtem naturalnym   
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Sznycelki wieprzowo- drobiowe z 

ziemniakami, kapusta gotowana, kompot 

owocowy 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka, gorczyca)   

Środa  

29.03.2023 r. 

Barszcz czerwony z ziemniakami i kiełbasą, 

lubczykiem i koperkiem, chleb pszenno-żytni 

z dynią 
 (zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler) 

Naleśniki z marmoladą i serem białym, mix 

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

pochodne, mleko i produkty pochodne, jajka) 

Czwartek 

30.03.2023 r. 

Rosół z makaronem, lubczykiem i natką 

pietruszki 
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, seler, masa jajowa) 

Potrawka drobiowa z warzywami , 

ziemniaki, mix sałat z dodatkiem oliwy z 

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

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler, gorczyca) 

Piątek  

31.03.2023 r. 

Zupa brokułowa z ziemniakami, lubczykiem i 

koperkiem, chleb pszenno-żytni zwykły 

(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, seler, sezam) 

Łosoś w sosie śmietanowo – koperkowym z 

makaronem, marchew z groszkiem, kompot 

owocowy   
(zawiera alergeny: zboża zawierające gluten i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne, 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. 

 

 

 


