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DATA 

 

ŚNIADANIE 

 

OBIAD 

 

PODWIECZOREK 

 

 
19.05.22 
czwartek 

Chleb wiejski, chleb sojowy 
z masłem, pasta mięsna,  
pomidor, herbata, kawa zbożowa 

Krupnik z ziemniakami, łazanki 
z mięsem w sosie pomidorowym, 
sok gruszkowy / woda 

Jogurt naturalny 
z miodem i pszenicą 

 
20.05.22 

piątek 

Bułki, chleb sojowy 
z masłem, dżem, śliwki suszone, 
herbata, kakao 

Zupa kalafiorowa z kaszą jaglaną, 
ryba, ziemniaki, surówka z kapusty 
kiszonej, sok 

Sałatka owocowa, 
biszkopty 

 
 23.05.22 

poniedziałek 

Chleb zwykły, chleb 
słonecznikowy z masłem, 
parówka, ogórek kiszony, herbata 
z cytryną 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 
makaron kolorowy w sosie 
pomidorowym, sok/ woda z cytryną 

Ciastko francuskie, 
winogrono, 
sok jabłkowy 

 
24.05.22 
wtorek 

 

Rogale z  masłem, chleb 
orkiszowy, zupa owsiana na 
mleku, miód, suszone jabłka, 
herbata z cytryną 

Rosół z makaronem, ryż, filet w sosie 
słodko – kwaśnym, sok jabłkowy 

Banan, 
wafle ryżowe, 
sok 
 

 
25.05.22 

środa 
 

Chleb wiejski, chleb 
słonecznikowy z masłem, szynka 
gotowana, papryka czerwona, 
sałata, herbata z cytryną 

Zupa szpinakowa z ziemniakami, 
kluski gnocchi, kapusta kwaszona, 
gotowana, woda z cytryną 

Jogurt owocowy, 
chrupki kukurydziane 

 
26.05.22 
czwartek 

Chleb zwykły, chleb sojowy 
z masłem, pasta warzywna, 
rzodkiewka, herbata z cytryną 

Zupa kalarepowa z ziemniakami, 
kasza, karkówka duszona, sałatka 
ogórkowa, woda z cytryną 

Mini drożdżówka, 
herbata miętowa 

 
27.05.22 

piątek 
 

Chleb pszenny, chleb orkiszowy 
z masłem, tuńczyk, ogórek, 
herbata 

Zupa pomidorowa z makaronem, 
ziemniaki, mizeria, jajko smażone, 
woda z cytryną 

Truskawki, 
jogurt naturalny 

 
30.05.22 

poniedziałek 

Chleb zwykły, chleb sojowy 
z masłem, pasztet, ogórek 
kiszony, herbata, kawa zbożowa 

Żurek z jajkiem, naleśniki z serem,   
woda z cytryną 

Chałka, 
mix owoców – melon, 
jabłko, gruszka 
 

 
31.05.22 
wtorek 

 

Chleb zwykły, chleb 
słonecznikowy z masłem, płatki 
kukurydziane na mleku, herbata 

Rosolnik, ziemniaki, mielone, kapusta 
młoda, gotowana, sok jabłkowy 

Rogalik drożdżowy, 
jabłko 

DZIEŃ DZIECKA 
01.06.22 

środa 

Chleb zwykły, chleb 
słonecznikowy z masłem, serek 
śmietankowy, rzodkiewka, kawa 
zbożowa z mlekiem, herbata 

Kiełbaska z grilla ketchup, pieczywo, 
ogórek kiszony, woda z cytryną 

Lody, ciastka, 
sok jabłkowy 

 

Codziennie do śniadania podawany jest jogurt naturalny i owoce suszone. 

Na salach dostępna jest jodowana woda do picia Bonart 

 

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych 

 

DYREKTOR                              SZEF KUCHNI                               INTENDENT 

  Izabela Hirsa                                    Barbara Walczak                               Beata Wojciechowska           

  



     
 

    
   
 

 Wszystkie zupy gotowane są na wywarze mięsno – jarzynowym z dodatkiem zielonej 
pietruszki i koperku.  Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 
sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz, ziele angielskie, lubczyk, liść laurowy, majeranek, 
oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy. 
  Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, 
mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Akty prawne pomocne przy realizowaniu żywienia zbiorowego 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z dnia 25 października 2011r.(...) 
 

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REKACJE 
NIETOLERANCJI 
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut 
lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, (…) 
2. Skorupiaki i produkty pochodne, 
3. Jaja i produkty pochodne, 
4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 

6. Soja i produkty pochodne 

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), (…) 
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy:laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, 
makadamia oraz pistacje, a także produkty pochodne (…) 
9. Seler i produkty pochodne, 
10. Gorczyca i produkty pochodne, 
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne, 
12. Dwutlenek siarki i siarczany (…) 
13. Łubin i produkty pochodne, 
14. Mięczaki i produkty pochodne 

 

 

 

  

 

 

 


