
         Jadłospis 
OD 15 DO 19 lutego 

 

 

Poniedziałek:  Zupa pomidorowa z zacierką, chleb, owoc 

Składniki: kurczaki, koncentrat pomidorowy 30%, śmietana 12%, , marchew, pietruszka-
korzeń,  seler- korzeń, cebula, pietruszka- natka, przyprawy: sól, pieprz czarny, pieprz 
ziołowy, 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, mąka pszenna ,ryż biały, 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, owoc – mandarynka. 

 

Wtorek:     Nudlle,  woda mineralna 

Składniki: makaron-mąka makaronowa, woda, kurkuma, masa jajowa, sos sojowy-nasiona 
soi, woda, mąka pszenna,sól,warzywa-marchew,pietruszka,cebula,przyprawy-sól,pieprz 
czarny, smak natury 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, woda. 

 

Środa:   Zupa ziemniaczana z brokułem, chleb ,jogurt pitny 

Składniki: kurczak  marchew, pietruszka-korzeń, seler korzeń, cebula, pietruszka zielona, 
ziemniaki,  brokuł mrożony ,śmietana 12%, mąka pszenna, przyprawy-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, sezam) 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, jogurt pitny-
mleko, cukier, owoce leśne(jeżyny, jagody, sok z malin, sok z truskawek, koncentrat z czarnej 
marchwi winogron i aronii)mleko w proszku, barwniki. 

 

Czwartek :   Pulpety w sosie koperkowym z  kaszą,   surówka 
z białej kapusty 

Składniki: mięso mielone, masło 83 % tłuszczu, jaja, bułka czerstwa, mąka pszenna, kasza 
wiejska, 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, śmietana 12 %, koper zielony, 
surówka – kapusta biała, marchew, cebula papryka zalewa- ocet, musztarda, zioła 
prowansalskie, cukier. 

 

Piątek :  Ziemniaki z rybą, buraczki ćwikłowe, 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, buraczki ćwikłowe z 
chrzanem-burak ćwikłowy, chrzan, woda, kwas octowy, cukier, sól, sacharyna, kompot-
mieszanka kompotowa, woda, cukier. 
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