
Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

Poniedziałek – 08.03.2021.  
- 

- 

                Wtorek – 09.03.2021. 

Zupa krem zimowa z czerwonej soczewicy – 300ml,  

(6, 8) 

Bagietka – 1 cząstka  (1) 

Napar owocowy – 200 ml, 

Banan – 1 cząstka. 

 
Soczewica czerwona, koncentrat pomidorowy, ziemniaki, 

włoszczyzna, śmietana 30%, woda, przyprawy (sól, zioła, ziele 

ang., papryka miel., itp.),  

Bagietki– produkt gotowy, (mąka pszenna, drożdże, sól, olej),  

Herbata owocowa, woda, cukier. 

                Środa – 10.03.2021. 

Pieczeń rzymska z sosem chrzanowym – ok. 100 g, 

(1, 4, 6) 

Surówka z ogórka kiszonego i czerwonej cebuli z 

olejem z pestek winogron – ok. 90 g 

Ziemniaki purre – ok. 180 g,(6) 

Gruszka – 1 szt, 

Woda – 200 ml. 

 
Szynka i łopatka wieprzowa mielona, mąka pszenna, ser 

żółty, jajka, cebula, bułka pszenna, bułka tarta, przyprawy (sól, 

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

Chrzan tarty, mąka pszenna, śmietana 30%, przyprawy (sól, 

zioła, papryka miel., czosnek gran., itp.) 

Ogórki kiszone, cebula czerwona, olej z pestek winogron, 

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

Ziemniaki, woda, mleko, sól,  

                 Czwartek – 11.03.2021.  

Udko kurczaka w płatkach (a'la KFC) – ok. 120g,  

(1, 4, 6) 

Ziemniaczki pieczone – ok. 180 g,  

Surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą i dipem 

jogurtowym i koperkiem – ok. 90 g (4, 6)    

Herbata rumiankowa – 200 ml, 

Jabłko – 1 szt. 
 

 
Udko kurczaka (pałeczka), bułka tarta, jajka, płatki 

kukurydziane, otręby owsiane, olej rzepakowy, przyprawy (sól, 

zioła, ziele ang., papryka miel., itp.),  

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

itp.) olej rzepakowy, 

Kapusta pekińska, kukurydza konserwowa, koperek, jogurt 

naturalny, majonez, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., 

czosnek gran., itp.) 

Rumianek, koncentrat soku jabłkowego 100%, woda, cukier. 

Piątek – 12.03.2021. 

Dorsz na parze w sosie cytrynowo - maślanym – 

ok.100 g, (1, 2, 6, 8)                   

Marchewka „Mini” - ok. 90 g, 

Ryż biały  – ok. 180 g,   

Kompot truskawkowy – 200ml, 

Mandarynka – 1 szt. 

 
Filet dorsza, cytryna, masło, mąka pszenna, śmietana 30%, 

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

Marchewka „Mini” - produkt mrożony 

Ryż biały, woda, sól,  

Truskawki mrożone, woda,  cukier. 

 
Jadłospis został ustalony przez:          

 
Szef kuchni: Sylwia Koziełło 

 

Kierownik świetlicy: Aleksandra Cherek 

 

Intendent: Zofia Komor 

 
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia ewentualnych zmian w jadłospisie 

 

*Oznaczenia cyfrowe umieszczone przy potrawach w jadłospisie stanowią symbole 

alergenów, których wykaz znajdziemy poniżej jadłospisu. 
 


