
Jadłospis 

  
Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

Poniedziałek – 18.10.2021.   
Zupa węgierska – 300 ml, (1, 6, 8) 

Ryż z jabłkami, cynamonem i sosem jogurtowo - 

śmietanowym – ok. 200g,   (6), 

Napój pomarańczowy – 200ml, 

Ogórek świeży „Frytka” -  1 cząstka. 

 

Papryka, mieszanka węgierska (produkt mrożony – papryka, 

kabaczek, bakłażan, fasolka szparagowa itp.), ziemniaki, 

kiełbasa z piersi kurczaka (skład do wglądu), cebula, śmietana 

30%, olej roślinny, woda, przyprawy (sól, zioła, ziele ang., 

papryka miel., itp.),Ryż biały,  Jabłka,  Śmietana 18%,  

cynamoan, jogurt naturalny, cukier. 

Koncentrat soku pomarańczowego 100%, cukier, woda. 

                Wtorek – 19.10.2021. 

Bakłażan panierowany – ok. 90 g, (1, 4, 6) 

Marchewka z groszkiem  – ok. 90 g, 

Ziemniaki gotowane – ok. 180 g, 

Herbata rumiankowa z miodem i cytryną – 200 ml, 

Gruszka – 1/2 szt. 

 

Bakłażan świeży, bułka tarta, jajka, płatki kukurydziane, 

otręby owsiane, mąka pszenna, mąka kukurydziana, mleko, 

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

rzepakowy, Marchew kostka,(produkt mrożony), Groszek 

zielony, (produkt mrożony), mąka, masło extra, woda, sól,  

Herbata ziołowa, cytryna, woda, koncentrat soku 

pomarańczowego 100%, miód, cukier. 

                Środa – 20.10.2021. 

Kurczak z warzywami w torlilli  – ok. 200 g, (1, 4, 6, 

8) 
Frytki z pieca – ok. 200 g, 

Dip pomidorowy – ok. 50 g, 

Woda  – 200ml, Jabłko – 1/2 szt 

Tortilla pszenna – produkt gotowy, Pierś kurczaka,  

warzywa (kapusta pekińska, pomidory, ogórki świeże, papryka 

kolorowa, cebula czerwona, kukurydza konserwowa,), 

musztarda, majonez, jogurt naturalny, przyprawy (sól, zioła, 

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

ziemniaczane (produkt mrożony), sól , Ketchup łagodny 

(produkt gotowy) 

                 Czwartek – 21.10.2021. 

Gulasz wieprzowy – ok. 120 g,   (1, 8)     

Kasza gryczana  – ok. 180 g,   

Sałatka z buraczków – ok. 90 g, 

Kompot truskawkowy –  200 ml,   

Banan – 1 szt. 

 

 

Szynka wieprzowa, maka pszenna, mąka kukurydziana, olej 

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

itp.), Kasza gryczana, woda, sól, 

Czerwone buraczki, cebula, olej z pestek winogron, 

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

Truskawki, woda, cukier , 

Piątek – 22.10.2021. 

Ryba z serem z pieca – ok.100 g, (1, 2, 4)   

Surówka z selera, marchwi i jabłek z żurawiną i 

jogurtem naturalnym – ok. 90 g, (6, 8)    

Ziemniaki pieczone – ok. 180 g, 

Napar owocowy – 200ml. 

 

Mintaj panierowany z sosem serowym (produkt mrożony: 

jajka, bułka tarta, mąka pszenna, sos serowy na bazie sera 

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

itp.)) olej rzepakowy, Seler,  jabłka, marchew, żurawina 

suszona, jogurt naturalny, przyprawy (sól, cukier, kwas 

cytrynowy., itp.)  Ziemniaki, olej rzepakowy, przyprawy (sól, 

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

Herbata owocowa, woda, cukier, koncentrat soku jabłkowego 

100%.. 

 
Jadłospis został ustalony przez:          

 

 

                                                       Szef kuchni:          Koziełło Sylwia                                   

                                                        

 

 

                                                       Intendent:              Komor Zofia 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia ewentualnych zmian w jadłospisie 

*Oznaczenia cyfrowe umieszczone przy potrawach w jadłospisie stanowią symbole alergenów, 

których wykaz znajdziemy obok jadłospisu. 


