
 

Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

Poniedziałek – 26.10.2020.  
Pierogi z pomidorami i mozzarellą - ok. 250g (1, 4, 

6)    
Warzywa na patelnię – ok. 90 g,  

Herbata ziołowa – 200ml,  Jabłko – 1 porcja. 
 

 
Pierogi (produkt gotowy - maka pszenna, farsz: ser mozzarella, 

pomidory, jajka, przyprawy: bazylia, czosnek, sól,), woda, sól,   

Warzywana patelnię – produkt gotowy mrożony (brokuły, 

ziemniaki podsmażane, marchew,papryka, fasolka szparagowa, 

cebula, kukurydza),Rumianek, mięta, koncentrat soku 

jabłkowego 100%,woda, cukier trzcinowy. 

 

                Wtorek – 27.10.2020. 

Strogonow z kurczaka  – ok. 200 g,  (1, 4, 6) 

Ryż brązowy – ok. 180 g, 

Napój jabłkowy – 200ml, 

Gruszka – 1 porcja. 

 
Filet kurczaka, cebula, ogórki kiszone, koncentrat 

pomidorowy, pieczarki, śmietana, mąka pszenna, przyprawy 

(sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., itp.), olej rzepakowy,  

Woda, koncentrat soku jabłkowego 100%, cukier. 

                Środa – 28.10.2020. 

Pieczeń rzymska – ok. 100 g, (1, 4, 6) 

Marchewka z groszkiem duszone na masełku – ok. 

90 g, (1, 6) 

Ziemniaki purre – ok. 180 g, (6) 

Woda – 200ml, Jabłko – 1 porcja. 

 
Szynka i łopatka wieprzowa mielona, maka pszenna, mąka 

kukurydziana, ser żółty, jajka, cebula, bułka grahhamka, bułka 

tarta, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., itp.), 

olej rzepakowy, Marchewka kostka, groszek zielony, mąka 

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

itp.), masło extra, Ziemniaki, woda, mleko, sól, Woda. 

                 Czwartek – 29.10.2020.  

Makaron Spagetti z sosem Carbonara   – ok. 200 g, 

(1, 4) 

Kompot wieloowocowy –  200 ml,  

Banan – 1 porcja. 
 

 
Makaron nitka –produkt gotowy (mąka pszenna, jajka) 

Wędzonka (boczek, szynka, schab), sos serowy na bazie sera 

topionego i śmietany 30%, cebula, przyprawy (sól, zioła, 

papryka miel., czosnek gran., itp.) olej rzepakowy,  Mieszanka 

kompotowa, Czarna porzeczka, woda, cukier trzcinowy. 

Piątek – 30.10.2020. 
 

Dzień wolny od zajęć                                 

dydaktyczno – wychowawczych 
 
 

 
 

 
 
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. 


