
Wykaz alergenów dostępny u intendenta. 

 

 

JADŁOSPIS  21.11.2022 – 25.11.2022 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek  

21.11.2022 
 

Baton pszenny z masłem,  

serek wypasiony, 

rzodkiewka, 

kakao 

Zupa jarzynowa 

placki ziemniaczane z cukrem i kleksem kwaśnej śmietany, 

sok owocowy, 

Gruszki 

Chałka z masłem,  

sok Kubuś 

 

Wtorek 

22.11.2022 

Chleb z masłem,  

szynka wędzona, 

pomidor, 

herbata z cytryną 

Zupa kalafiorowa, 

udka z pieca, ziemniaki z mlekiem,  

marchewka gotowana, 

lemoniada, 

Mandarynki 

Wafel Grzesiek, 

sok 

Środa 

23.11.2022 

Bułki z masłem, 

krem czekoladowy nutella, 

herbata z cytryną  

Zupa makaronowa, 

bitki w sosie, kluski śląskie, 

surówka z białej kapusty i pora, 

herbata owocowa,  

Jabłka 

Jogurt owocowy, 

Ciasteczka z cukrem 

Czwartek 

24.11.2022 

 

 

Chleb z masłem, 

polędwica sopocka, 

sałata lodowa,  

kawa zbożowa 

Zupa pomidorowa, 

gulasz z kaszą bul-gur, 

sałatka z kiszonych ogórków, 

lemoniada, 

Winogrono 

Drożdżówka z kruszonką 

Piątek 

25,11.2022 

 

 

Bułki z masłem, 

pasta rybna z białym serkiem, 

herbata z cytryną 

Rosół z makaronem, 

gzika ze szczypiorkiem, ziemniaki z mlekiem, 

herbata ziołowa, 

Banany 

Mus owocowy 



Wykaz alergenów dostępny u intendenta. 

 

JADŁOSPIS  28.11.2022 – 02.12.2022 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

28.11.2022 

Chleb z masłem, 

parówki na ciepło z ketchupem, 

sałata lodowa, 

herbata 

Żurek z ziemniakami, 

pierogi z serem, 

kompot, 

Mandarynki 

Tosty z szynką, 

żółtym serem i ketchupem 

Wtorek 

29.11.2022 

 

Chleb z masłem, 

szynka wędzona, papryka, 

herbata z cytryną 

Krupnik z kaszą jęczmienną, 

kotlet siekany z natką pietruszki, ziemniaki z mlekiem, 

surówka z marchwi z jabłkiem, 

herbata owocowa, 

Jabłka 

Serek waniliowy 

Środa  

30.11.2022 

 

Baton pszenny z masłem, 

płatki kukurydziane z mlekiem,  

owoce suszone-żurawina 

Zupa ogórkowa, 

spaghetti bolognese z serem, 

lemoniada, 

Gruszki 

Rogalik z masłem, 

herbata 

Czwartek 

01.12.2022 

Chleb z masłem, 

szynka drobiowa, 

pomidor, 

herbata 

Zupa ziemniaczana, 

kurczak w sosie śmietanowym z brokułem, 

kolorowy makaron, 

woda z cytryną 

Winogrono 

Mleko smakowe, 

chrupki kukurydziane 

Piątek  

02.12.2022 

 

Bułki z masłem, 

dżem truskawkowy, 

owoce suszone- śliwki, 

herbata 

Biały barszcz z makaronem, 

paluszki rybne, ziemniaki z mlekiem,  

surówka z kiszonej kapusty, 

herbata ziołowa 

Banany 

Mus owocowy 


