
 

Jadłospis 
Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

Poniedziałek – 05.12.2022.   

 

Zupa Meksykańska – 300ml,   (1, 6, 8) 

Pierogi z mięsem  – ok. 180 g,  (1, 4) 

Smażona cebula – ok. 50 g, 

Sok pomarańczowy – 200ml. 

 

 

Papryka trzykolorowa – produkt mrożony, cebula, koncentrat 

pomidorowy), Mieszanka meksykańska - (fasola czerwona, 

kukurydza konserwowa, itp.), włoszczyzna,  makaron 

„kuleczka”,woda,  przyprawy (sól, zioła, ziele ang., papryka 

miel., itp.), Pierogi  (wyrób gotowy – mąka pszenna, woda, 

jajka, sól, mięso mielone, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., 

czosnek gran., itp.) Cebula, olej rzepakowy, 

Koncentrat soku pomarańczowego 100%,  cukier, woda. 

                Wtorek – 06.12.2022. 

Krupnik z kaszą jaglaną – 300ml,   (8) 

Jabłko pieczone w cieście naleśnikowym z bitą 

śmietaną i owocami leśnymi – ok. 120g,   (1, 4, 6), 

Herbatka ziołowa – 200 ml, 

Mus warzywny w tubce – 1 szt. 

 

Kasza jaglana, cebula, włoszczyzna, woda, przyprawy (sól, 

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

Jabłko, Mąka pszenna, mleko 3,2%, jajka, woda, sól, cukier, 

Śmietana 36 %, cukier puder, Owoce leśne (maliny, jeżyny, 

truskawki) 

Mięta, woda, cukier. 

                Środa – 07.12.2022. 

Wątróbka z cebulką – ok. 120 g, (1, 6) 

Surówka z pora, kukurydzy i brzoskwini z dipem 

jogurtowo - majonezowym – ok. 90 g, (6) 

Kasza jęczmienna – ok. 180 g,  (1) 

Kompot truskawkowy – 200ml. 

 

 
Wątróbka drobiowa, cebula, jabłka, mąka pszenna, olej 

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

gran., itp.),  Por, brzoskwinia konserwowa, kukurydza 

konserwowa, majonez, jogurt naturalny, sól, cukier, kwas 

cytrynowy, Kasza jęczmienna, woda, sól, 

Truskawki mrożone, woda, cukier. 

                 Czwartek – 08.12.2022. 

Zapiekanka pasterska z wieprzowiną – ok. 200 g (8), 

Ogórek kiszony – ok. 50 g, 

Woda – 200 ml, 

Gruszka – 1/2 szt. 

 

 

Mięso mielone wieprzowe, ziemniaki, marchew, seler 

naciowy, groszek zielony – mrożony, cebula, pomidory 

suszone, czosnek świeży, śmietana, jajka, woda, mleko,  

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

Piątek –09.12.2022. 

 

Zupa pomidorowa z ryżem – 300 ml,  (6, 8) 

Makaron z tuńczykiem i warzywami – 300ml,   (1, 2, 

4, 8)     

Lemoniada mango - cytryna – 200ml. 

 

Koncentrat pomidorowy, pomidor krojony – pulpa, ryż 

biały, włoszczyzna, śmietana 30%, woda, przyprawy (sól, 

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

Makaron, Tuńczyk w oleju, cebula, papryka kolorowa, 

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

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

itp.), 

Koncentrat soku mango i cytryny 100%,  cukier, woda. 

 

 

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. 


