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01.09.22
czwartek

Bułki z masłem, chleb sojowy 
z masłem, dżem, suszona 
żurawina, herbata, kakao

Rosół z makaronem, ryż na sypko, 
kurczak w potrawce, marchew 
gotowana, woda 

Banan,
jogurt naturalny 

02.09.22
piątek

Chleb wiejski, chleb 
słonecznikowy z masłem, pasta 
z tuńczyka – wyrób własny, 
ogórek, herbata

Zupa ziemniaczana, makaron 
kolorowy z warzywami (cukinia, 
papryka, pomidory), woda

Jabłko,
biszkopty

 05.09.22
poniedziałek

Chleb z masłem, parówka na 
ciepło, pomidor, herbata z cytryną

Zupa pomidorowa z ryżem, naleśniki
z cukrem trzcinowym lub z serem 
śmietankowym, woda 

Chałka,
winogrono

06.09.22
wtorek

Chleb wiejski, chleb 
słonecznikowy z masłem, szynka, 
rzodkiewka, ogórek, sałata, 
herbata z cytryną, kawa zbożowa 
z mlekiem

Rosolnik z kaszką manną, ziemniaki,
nugetsy panierowane w płatkach 
kukurydzianych, surówka z marchwi 
i jabłka, woda

Mus jabłkowy,
herbatniki

07.09.22
środa

Rogal z masłem, chleb owsiany, 
miód, zupa mleczna,  herbata 
z cytryną

Zupa warzywna z grzankami, kasza 
pęczak, gulasz z indyka, buraki 
gotowane, woda z cytryną

Koktajl truskawkowy,
chrupki kukurydziane

08.09.22
czwartek

Bułki z masłem, chleb 
słonecznikowy z masłem, ser 
żółty, kakao, herbata z cytryną

Zupa szpinakowa z ziemniakami, 
makaron spaghetti z mięsem 
mielonym i warzywami w sosie 
pomidorowym, woda

Kisiel,
wafle ryżowe

09.09.22
piątek

Chleb pszenny, chleb orkiszowy 
z masłem, pasta z jaj ze 
szczypiorkiem, ogórek, herbata

Zupa kalafiorowa z kaszą jaglaną, 
pulpety rybne z dorsza, kapusta 
kiszona, ziemniaki, woda 
z cytryną

Paluch jogurtowy, 
jabłko

12.09.22
poniedziałek

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

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 
racuchy z konfiturą owocową 
i jogurtem naturalnym, woda 

Koktajl bananowo – 
czekoladowy,
ciasteczka zbożowe

13.09.22
wtorek

Chleb wiejski, chleb 
słonecznikowy z masłem, szynka, 
rzodkiewka, ogórek, sałata, 
herbata, kawa zbożowa z mlekiem

Zupa nylonowa, ziemniaki, udziec 
z indyka w warzywach, woda

Babka piaskowa,
sok brzoskwiniowy

14.09.22
środa

Rogal mleczny, płatki owsiane na 
mleku, dżem, suszone śliwki, 
morele, herbata

Zupa buraczkowa z makaronem, ryż,
pulpeciki w sosie koperkowym, 
surówka z kapusty pekińskiej,  woda 

Borówki, maliny,
jogurt naturalny

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
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