
 

 

 

Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

Poniedziałek – 19.10.2020.  
Makaron z twarogiem i sosem jogurtowo - 

śmietanowym – ok. 200g,   (1, 4, 6),  

Woda – 200ml, Truskawki – 1 porcja, 
 

 
Makaron kokardka – produkt gotowy (mąka pszenna,  jajka, 

woda, sól),  Twaróg półtłusty,  Śmietana 18%, jogurt 

naturalny, cukier, Truskawka mrożona. 

                Wtorek – 20.10.2020. 

Kotlet d'vollaile  – ok. 90 g,  (1, 4, 6)  

Surówka z marchewki, porów i jabłek – ok. 90 g, 

Ziemniaki purre – ok. 200 g, (6) 

Herbatka miętowa – 200ml, Gruszka– 1 porcja. 

 
Kotlet (produkt gotowy) - pierś kurczaka, masło, bułka tarta , 

jajka, olej rzepakowy, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., 

czosnek gran., itp.), Marchew, jabłka, por, olej z pestek 

winogron, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., 

itp.).Ziemniaki, woda, mleko, sól, Woda, mięta, cukier 

trzcinowy. 

                Środa – 21.10.2020. 

Bigos  –  200 ml, (8) 

Bułka grahhamka – 1 szt, (1, 4, 6) 

Napój pomarańczowy – 200 ml,  

Jabłko – 1 porcja. 

 
Kapusta biała, kapusta kiszona, wędzonka (boczek, szynka, 

żeberka), koncentrat pomidorowy, cebula, włoszczyzna, woda, 

przyprawy (sól, zioła, ziele ang., papryka miel., itp.), olej 

rzepakowy,  Bułka grahhamka –produkt piekarniczy gotowy 

(mąka pszenna z pełnego przemiału, jajka, mleko, woda, sól,  

Koncentrat soku pomarańczowego 100%, cukier trzcinowy, 

miód. 

                 Czwartek – 22.10.2020.  

Kurczak w sosie słodko - kwaśnym  – ok. 200 g,  

Makaron kuleczki  – ok. 180 g, (1, 4) 

Kompot jabłkowy – 200ml, Banan – 1 porcja. 
 

 
Pierś kurczaka,  Mieszanka warzywna (papryka kolorowa, 

cebula, marchew dwukolorowa, fasolka szparagowa, 

kukurydza konserwowa,), rattatuj – produkt gotowy (cukinia, 

bakłażan, pomidor, papryka) ananas świeży, skrobia 

ziemniaczana, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek 

gran., itp.) olej rzepakowy, Makaron– produkt gotowy 

(pszenica semolina, jajka)  woda, sól, Jabłka, koncentrat soku 

jabłkowego – 100%, woda, cukier. 

Piątek – 23.10.2020. 

Ryba w ziołach – ok.100 g, (1, 2, 4)                  

Surówka z kiszonej kapusty – ok. 90 g, 

Ziemniaki purre – ok. 180 g, (6) 

Woda z miodem i cytryną – 200ml. 

 
Filet limandy żółtopłetwej (soli), jajka, bułka tarta, mąka 

pszenna, przyprawy(sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., 

itp.) olej rzepakowy,  Kapusta kiszona, jabłka, cebula , 

przyprawy , olej z pestek winogron, (sól, zioła, papryka miel., 

czosnek gran., itp.), Ziemniaki, woda, mleko, sól,  Cytryna, 

koncentrat soku pomarańczowego 100%, miód pszczeli, cukier 

trzcinowy, woda. 
 
 
 
Jadłospis został ustalony przez:         Szef kuchni:        Kierownik świetlicy:            Intendent: 

  

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia ewentualnych zmian w jadłospisie 

*Oznaczenia cyfrowe umieszczone przy potrawach w jadłospisie stanowią symbole 

alergenów, których wykaz znajdziemy obok jadłospisu. 
 


