
Jadłospis 

OD 19 DO 23 października 

Poniedziałek : Zupa ogórkowa z ryżem, chleb, owoc 

Składniki: Kurczak, ryż, marchew, pietruszka korzeń, seler korzeń, pietruszka -natka, śmietana 

12%,,ogórki kiszone(ziele angielskie, liść  laurowy, sól, czosnek, pieprz czarny, chrzan), przyprawy -sól, 

pieprz czarny, kucharek- (sól, warzywa suszone(marchew, cebula, pasternak seler, korzeń 

pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, papryka ,pomidor ,czosnek, cukier, kurkuma, pieprz 

czarny,) mąka pszenna, chleb dąbrowski: mąka pszenna typ750, mąka żytnia typ 720, 

drożdże sól woda, chleb graham: mąka pszenna typ 1850 i typ 720, drożdże, sól, olej 

rzepakowy, mieszanka ziaren (pszenica łamana, żyto łamane, ziarna słonecznika, siemię 

lniane brązowe, grys sojowy, nasiona sezamu), otręby pszenne, chleb koszulka, mąka 

pszenna typ 750.mąka żytnia typ 720,drożdże,sól,grysik ziemniaczany, mleko, owoc- jabłko 

 

Wtorek  Fasolka po bretońsku, bułka  

Składniki: groch Jasiek, żeberka, mięso szynka , kiełbasa toruńska-mięso wieprzowe, tłuszcz 

wieprzowy, woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, pieprz czarny extrat drożdży 

kiełbasa wiejska mięso wieprzowe, sól, pieprz czarny, czosnek, cukier-, boczek wiejski-mięso 

wieprzowe, woda, sól, białko sojowe, glukoza,  jajko kurze, marchew, pietruszka, cebula, 

przecier pomidorowy, sól, pieprz czarny, pieprz kolorowy, smak natury sól, warzywa 

suszone(marchew, cebula, pasternak  seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, 

papryka , pomidor ,czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości 

gluten, jaja, mleko, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezamy), , bułka mąka pszenna typ 

750.mąka żytnia typ 720,drożdże,sól,grysik ziemniaczany, mleko. 

 

Środa   Ziemniaki kotlet mielony, marchew zasmażana, sok 

Składniki: mięso mielone, cebula, bułki, jaja, bułka tarta (mąka pszenna, mąka żytnia, 

drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy) olej rzepakowy, masło 83%, ziemniaki, koper zielony, 

przyprawy- sól,  pieprz czarny, pieprz kolorowy, smak natury smak natury-sól, warzywa 

suszone(marchew, cebula, pasternak seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, 

papryka ,pomidor, czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości 

gluten, jaja, mleko, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam, buraczki ,marchew- kostka cukier, 

mąka, sok-soki z soków zagęszczonych i przeciery z: jabłek,  ananas, pomarańcz, mango, 

marchwi, banan, winogron, brzoskwiń, li metek, passiflory, liczi, kiwi, kaktusa, gujawy, papai. 

 



 

Czwartek Zupa kalafiorowa z makaronem, chleb, baton zbożowy 

Składniki: kurczaki, kalafior , marchew, seler korzeń ,cebula, pietruszka, pietruszka zielona, 

makaron-mąka makaronowa pszenna, śmietana 12%,mąka pszenna, ,przyprawy: sól,  pieprz 

czarny, pieprz kolorowy, smak natury smak natury-sól, warzywa suszone(marchew, cebula, 

pasternak seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, papryka ,pomidor, czosnek, 

cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości gluten, jaja, mleko, soja, 

gorczyca, orzeszki ziemne, sezam,, chleb dąbrowski: mąka pszenna typ750, mąka żytnia typ 

720, drożdże sól woda, chleb graham: mąka pszenna typ 1850 i typ 720, drożdże, sól, olej 

rzepakowy, mieszanka ziaren (pszenica łamana, żyto łamane, ziarna słonecznika, siemię 

lniane brązowe, grys sojowy, nasiona sezamu), otręby pszenne, chleb koszulka, mąka 

pszenna typ 750.mąka żytnia typ 720,drożdże,sól,grysik ziemniaczany, mleko, baton- mąka 

33% (kukurydziana, ryżowa, pszenna, pełnoziarnista), substancje słodzące: malitole,, rozpuszczalny 

błonnik kukurydziany, nieutwardzony tłuszcz roślinny (palmowy nieutwardzony shea) w zmiennych 

proporcjach, odtłuszczone mleko w proszku, syrop cukru inwertowanego, substancje utrzymujące wilgoć: 

glicerol, sorbitole; karmel 3% (skarmelizowany cukier),orzech arachidowy, nierafinowany cukier 

trzcinowy, serwatka w proszku ( z mleka), olej słonecznikowy, sól morska, kakao, aromaty, emulgator, 

lecytyny (z soi). Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy oraz sezam. 

 

 

Piątek :  Ziemniaki z rybą, surówka z kapusty kiszonej, kompot 

Składniki: ziemniaki, masło 83% tłuszczu, koper zielony, ryba Miruna, jajka kurze, mąka 

pszenna, , przyprawy-sól, pieprz czarny, kolorowy, kucharek smak natury, (sól, warzywa 

suszone(marchew, cebula, pasternak seler, korzeń pietruszki, natka pietruszki por, kapusta, 

papryka ,pomidor, czosnek, cukier, kurkuma, pieprz czarny,(może zawierać śladowe ilości 

gluten, jaja, mleko, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam),  bułka tarta -  pieczywa pszenne, 

mąka pszenna woda, drożdże, sól, cukier, sól, pieprz, olej rzepakowy, kompot-truskawki, 

woda, cukier. surówka z kiszonej kapusty- kapusta kiszona(kapusta biała, marchew, zalewa- 

woda, sól, subst. konserwująca), marchew, jabłka, cebula, oliwa z oliwek, woda, cukier. 

 


