
Jadłospis od 28-06-2021 do 02-07-2021 
Jadłospis może ulec zmianie Półkolonie  

 
 

L. p. 
Śniadanie  ZUPA 

 
 

II DANIE 

1. 
28-06-2021 

Poniedziałek 

Parówka Śląska z ketchupem 
Pieczywo jasna ciemne  

Rzodkiewka  
Herbata z miodem  

Zupa Krem z białych Warzyw( 
groszkiem ptysiowym, 

Sos Bolognes z makaronem (1a,3,7,)   
kom. Owocowy, 

Jabłko                                             
kompot owocowy. 

2. 
29-06-2021 

Wtorek 

Płatki kukurydziane 
czekoladowy, 

Bułka z dżemem 
truskawkowym, 

 Kakao  

Zupa : Zupa pomidorowa z 
makaronem   7,9),  

Nugettsy z sosem czosnkowym na 
jogurcie   (7) ziemniaki pieczone w 

ziołach                                                
Kąski z marchewki  , 

kompot z leśnych owoców 
3. 

30-06-021 
Środa 

Kanapki z szynka, pomidorem 
, sałata, ogórek, ser żółty  

Kisiel 
Kawa Inka   

Zupa: Barszcz zabielany  
,  

Pierogi ruskie,   
Deserek czekoladowy  

Kom: jabłkowy 

4. 
01-07-2021 
Czwartek 

Twarożek z rzodkiewka, 
Ogórek zielony, sałata pomidor  

herbata owocowa 

Zupa: Ogórkowa z mięsem  Pizza ( szynka, ser,) 
Z sosem czosnkowym  
Ciasto  czekoladowe  

kom. Owocowy  

5. 
02-07-2021 

Piątek 

Jajecznica ze szczypiorkiem 
pieczywo mieszane, pomidor 

Sok owocowy   

Zupa : Jarzynowa z 
pulpecikami  

Placki Jogurtowe. Z musem 
owocowym, z sosem czekoladowym  

owoc: Arbuz  
Kom. Cytrynada  

konsumentom informacji na temat żywności, obowiązującym w Polsce od 13 grudnia 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


