
 

      JADŁOSPIS  01.10. – 16.10.2020r. 
Czwartek  01.10.2020r. 
Zupa: rosołek (alergeny: seler) 

Roladki nadziewane  (alergeny : gluten, mleko i produkty pochodne)    

Kapusta czerwona gotowana (alergeny: mleko i produkty pochodne )   

Ziemniaki  (alergeny: mleko i produkty pochodne)  Woda 
                                                                                                                   

Piatek 02.10.2020r. 
Zupa: ziemniaczana (alergeny: seler ) 

Bigos tradycyjny (alergeny: -)  

Pieczywo (alergeny: gluten )  Woda                     

                                                                                                                                                                                 

Poniedziałek  05.10.2020r. 
Zupa: pomidorowa (alergeny:  seler, mleko i produkty pochodne)                                                                                                                       

Kotlet schabowy (alergeny : jaja, mleko i produkty pochodne)    

Surówka z kapusty białej i pory (alergeny: mleko i produkty pochodne) 

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne)  Woda 

 

Wtorek 06.10.2020r. 
Zupa: fasolowa (alergeny:  seler)  

Leczo z ryżem (alergeny : mleko i produkty pochodne)   Woda 
 

Środa 07.10.2020r. 
Zupa: kalafiorowa (alergeny:  seler, mleko i produkty pochodne) 

Kotlet szwajcar (alergeny :  jaja, mleko i produkty pochodne)    

Surówka z marchwi i jabłka (alergeny: - )   

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne )  Woda 

  

 Czwartek  08.10.2020r. 
 Zupa: z fasolki szparagowej (alergeny:  seler, mleko i produkty pochodne) 

Ryba opiekana (alergeny : gluten, jaja, ryby i produkty pochodne)    

Surówka z kiszonej kapusty (alergeny: - )   

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne )  Woda 
                                                                                                                  

Piatek 09.10.2020r. 
Zupa: barszcz ukraiński (alergeny: seler ) 

Racuchy z jabłkiem (alergeny: jaja, gluten)  

Owoc, Woda                                                                                                                                                                                                   

 

Poniedziałek 12.10.2020r. 
Zupa: pieczarkowa (alergeny:  seler, mleko i produkty pochodne)  

Makaron z sosem bolońskim (alergeny : jaja, mleko i produkty pochodne, gluten)    

Deser, Woda 
 

 

 



Wtorek 13.10.2020r. 
Zupa: barszcz zabielany (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne) 

Schab z żółtym serem (alergeny: jaja, mleko i produkty pochodne) 

Surówka z białej kapusty (alergeny: -)   

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda 

 

Środa 14.10.2020r. 
Zupa: szczawiowa z jajkiem (alergeny: seler, jaja, mleko i produkty pochodne) 

Kotleciki w cieście naleśnikowym (alergeny: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne)  

Surówka z marchwi i selera (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne)   

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda  

                                                                             

Czwartek  15.10.2020r. 
Zupa: krupnik (alergeny: seler , mleko i produkty pochodne) 

Schab duszony (alergeny: gluten) 

Kapusta gotowana  (alergeny: mleko i produkty pochodne)   

Ziemniaki (alergeny: -) Woda 
                                                                                                                   

Piatek 16.10.2020r. 
Zupa: koperkowa  (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne ) 

Placki po węgiersku (alergeny: gluten)  Woda                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                   
 

                                                                                                                                 Jadłospis może ulec zmianie 

 

                                                                     

                  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                        
 


