
Jadłospis od 20-09-2021 do  

01-10-2021 

Jadłospis może ulec zmianie  
 

 

L. p. 

ZUPA 

 

 

II DANIE 

1. 

20-09-2021 

Poniedziałek 

Grochówka wojskowa  (9), 

Placki ziemniaczane  (1a,3,7,)                            

 Śmietanka ze szczypiorkiem  ( 7)     

Owoc- Śliwka                                     

     kompot owocowy. 

2. 

21.09.2021 

Wtorek 

Krupnik Ryżowy  (,9), 

Udko z kurczaka   

Ziemniaki  
Sur: Kapusta pekińska z sezamem i jogurtem( 7) 

Kom: truskawka 

3. 

22.09.2021 

Środa 

Z fasolki szparagowej 

 (7, 9), 

Makaron ze szpinakiem i filetem z kurczaka (1a,3,7), , 

Sur: Jabłko  

kompot porzeczkowy 

4. 

23.09.2021 

Czwartek 

Koperkowa 

 (7,9), 

Klopsiki z indyka w sosie ciemnym, kasza jęczmienna (1a,3,7), , 

Sur: Z ogórka kiszonego( 10) 

kompot porzeczkowy 

5. 

24.09.2021 

Piątek 

Żurek 

(1a,3,7,9) 

Ryba w cieście naleśnikowym, ziemniaki (1a,3,4), , 

Sur: Bukiet królewski  

kompot woda z cytryna i mięta  

6. 

27.09.2021 

Poniedziałek 

Rosół  (7,9), 
Schabowy ziemniaki  (1c,1b,3), 

Sur: Colesław  

Kompot: Śliwkowy. 

7. 

28.09.2021 

Wtorek 

Krem Pomidorowy  (,7,9), 
Risotto z warzywami i kurczakiem ,(1a,3,7),  

Sur: śliwka 

Woda  

8. 

29.09.2021 

Środa 

Beskidzka  (3,7,9), 
Kopytka z okrasą   (1a,3,7) 

sał: kapusta zasmażana 

kompot truskawkowy. 

9. 

30.09.2021 

Czwartek 

Shreka (,9,7), 
Gulasz wieprzowy, (1a,b), kasza gryczana   

Sur: ogórek kiszony 

kompot porzeczkowy. 

10. 

01.10.2021 

Piątek 

z Soczewicy (,7,9), 

Kotlecik rybny z warzywami      (1a,4,3), ziemniaki(7), 

Sur: Kapusta kiszona 

Kom. Jabłkowy 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, obowiązującym w Polsce od 13 grudnia 2014r. 

 



 

 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie  
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  
obowiązującym w Polsce od 13 grudnia 2014r. 
 
*Alergeny : 
 1. Zboża zawierające gluten:  
- 1a-pszenica,  
- 1b-żyto,  
- 1c-jęczmień,  
- 1d-owies,  
2. Skorupiaki i produkty pochodne,  
3.  Jaja i produkty pochodne,  
4.  Ryby i produkty pochodne,  
5.  Orzeszki ziemne (arachidowe),  
6.  Soja i produkty pochodne,  
7.  Mleko i produkty pochodne, 
 8.  Orzechy,  
9.  Seler i produkty pochodne,  
10. Gorczyca i produkty pochodne,  
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,  
12. Dwutlenek siarki,  
13. Łubin,  
14. Mięczaki.  
 
W wędlinach i pasztetach śladowo mogą wystąpić :  
soja, gluten, seler.  
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy :  
pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano,  
bazylia, tymianek, zioła prowansalskie, papryka słodka,  
pieprz ziołowy, kolendra, cukier waniliowy, cynamon.  
Zgodnie z informacjami od producentów mogą one  
zawierać śladowe ilości : glutenu, mleka, soi, jaj, selera i gorczycy. 
 
Wartość kaloryczna oraz gramatura dostępna do wglądu u kierownika gospodarczego 

 


