
 

      JADŁOSPIS  14.09. – 30.09.2020r. 
Poniedziałek 14.09.2020r. 
Zupa: barszcz z ziemniakami (alergeny:  seler)  

Kurczak po chińsku (alergeny: gluten,  mleko i produkty pochodne) 

Woda 
 

Wtorek 15.09.2020r. 
Zupa: rosołek (alergeny: seler) 

Kotlet devolay (alergeny: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne) 

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

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne ) Woda 

 

Środa. 16.09.2020r. 
Zupa: z zielonego groszku (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne ) 

Ryba opiekana (alergeny: jaja, mleko i produkty pochodne, ryba i produkty pochodne) 

Surówka z kapusty kiszonej  (alergeny:- )  

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda  
      

Czwartek 17.09.2020r. 
Zupa: kalafiorowa (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne)  

Stek z cebulka  (alergeny: jaja) 

Buraczki  (alergeny: - )  

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda 

 

Piątek. 18.09.2020r. 
Zupa: grochowa (alergeny: seler) 

Kluski śląskie (alergeny: jaja, gluten)   Woda                                          

Kapusta kiszona gotowana ( alergeny: mleko i produkty pochodne) 

                                                                                                                         

Poniedziałek 21.09.2020r. 
Zupa: szczawiowa z jajkiem (alergeny:  seler, jaja, mleko i produkty pochodne)  

Pulpety w sosie koperkowym  (alergeny: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne) 

Marchew gotowana ( alergeny: mleko i produkty pochodne) 

Ziemniaki (alergeny: - ) Woda 

 

Wtorek 22.09.2020r. 
Zupa: z brokuł (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne) 

Pieczeń z karkówki (alergeny: gluten) 

Kapusta czerwona gotowana ( alergeny: mleko i produkty pochodne) 

Ziemniaki (alergeny: - ) Woda 

 

Środa. 23.09.2020r. 
Zupa: Ogórkowa (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne ) 

Szarma z sosem tysiąca wysp (alergeny:  mleko i produkty pochodne) 

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

Ryż (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda 

 



Czwartek 24.09.2020r. 
Zupa: rosół z makaronem (alergeny: seler)  

Kotlet drobiowy (alergeny:  jaja, .mleko i produkty pochodne) 

Fasolka szparagowa z bułką tartą  (alergeny: mleko i produkty pochodne)  

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda 

 

Piątek. 25.09.2020r. 
Zupa: jarzynowa (alergeny: seler) 

Śledź w śmietanie (alergeny: ryba i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne)    

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne ) Woda 

                                                                                                                     

Poniedziałek 28.09.2020r. 
Zupa: Żurek z jajkiem i białą kiełbaską (alergeny: seler, jaja, mleko i produkty pochodne ) 

Naleśniki z kapustą i pieczarkami w sosie pomidorowym (alergeny:  gluten ,jaja, mleko i produkty 

pochodne) Woda 
 

Wtorek 29.09.2020r. 
Zupa: kapuśniak ze słodkiej kapusty (alergeny: seler, mleko i produkty pochodne) 

Gulasz z kasza (alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne) 

Buraczki ( alergeny: -) 

Ziemniaki (alergeny: - ) Woda 

 

Środa 30.09.2020r. 
Zupa: koperkowa (alergeny:  seler,  mleko i produkty pochodne)  

Palka duszona  (alergeny: -) 

Surówka z białej kapusty ( alergeny: -) 

Ziemniaki (alergeny: mleko i produkty pochodne) Woda 

 

 

 

                                                                                                                                       Jadłospis może ulec zmianie 

 

                                                                     

                  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 


