
 

          

 

 14.11 – 25.11.2022 r. 

DATA RODZAJE POTRAW SKŁADNIKI POTRAW  

z zaznaczonymi alergenami 

PONIEDZIAŁEK 
14.11 

I danie: 

Pieczarkowa z makaronem 

II danie:  

Danie meksykańskie z kurczakiem, 

ryżem, fasolą czerwoną i kukurydzą 

Sałatka z ogórka korniszona z 

selerem 

Kompot truskawkowy 

Owoc 

I danie: pieczarki, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, 

porcje rosołowe ,śmietana 18% , makaron(mąka), sól, pieprz 
 

II danie: ryż, filet z kurczaka, fasola czerwona, kukurydza, 

koncentrat pomidorowy, cebula, olej, sól, pieprz 

Ogórek korniszon, seler, olej 

- woda, truskawka, cukier 

Owoc 

WTOREK 
15.11 

I danie:  

Bulion z kaszą manną 

II danie: 

Kotlet schabowy panierowany 

Sałatka grecka 

Ziemniaki   

Kompot z czarnej porzeczki 

 

I danie: ziemniaki, kasza manna, marchew, pietruszka, seler, 

por, porcje rosołowe, skrzydło z indyka. sól, pieprz) 
 

II danie: ziemniaki, schab, bułka tarta, mąka, jaja, olej, sól, 

pieprz 

- sałata lodowa, pomidory koktajlowe, ogórek zielony, papryka 

czerwona, cebula, olej, zioła, sól, pieprz  

woda, czarna porzeczka, cukier 

 

ŚRODA 
16.11 

I danie: 

Kapuśniak z kiszonej kapusty z 

kiełbasą 

II danie:  

Pierogi leniwe okraszone 

masełkiem 

Sok jabłkowy , owoc 

I danie: ziemniaki, kapusta kiszona, marchew, pietruszka, seler, 

por, kości wp., kiełbasa, sól, pieprz,  

 

II danie: mąka, ser biały, jaja, bułka tarta, masło , cukier 

- woda, koncentrat soku jabłkowego, owoc 

CZWARTEK 
17.11 

I danie:  
Żurek z jajkiem 

II danie:  

Filet rybny w cieście 

Surówka colesław 

Ziemniaki 

Kompot wiśniowy 

I danie: żurek zakwas, jaja , marchew, pietruszka, seler, por, 

kości wp., śmietana 18%, sól, pieprz, 

 

II danie: ziemniaki, filet z miruny, jaja, mąka, sól, pieprz 

- kapusta biała, marchewka, cebula, śmietana, majonez, sól, 

pieprz,  

- woda, wiśnie, cukier 

PIĄTEK 
18.11 

I danie:  

Zupa jarzynowa zabielana 

II danie: 

Gulasz z indyka 

Buraczki zasmażane 

Ziemniaki 

Sok pomarańczowy 

 

I danie: ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, kalafior, 

brokuł, fasolka, groszek, skrzydło z indyka, śmietana 18%, sól, 

pieprz 

 

II danie: udziec z indyka, cebula, mąka, miód, musztarda sól, 

pieprz,  

- buraki, cebula, olej, sól, pieprz 

- woda, koncentrat soku pomarańczowego 

 



 

 

JADŁOSPIS   

21.11 - 25.11.2022 r. 

DATA RODZAJE POTRAW SKŁADNIKI POTRAW  

z zaznaczonymi alergenami 

PONIEDZIAŁEK 
21.11 

I danie: 

Zupa pomidorowa z ryżem 

II danie:  

Zapiekanka makaronowa z szynką, 

papryką i pieczarkami 

Ogórek zielony słupek 

Sok jabłkowy  

I danie: ryż, marchew, pietruszka, seler, por, koncentrat 

pomidorowy, porcje rosołowe, skrzydło, śmietana 18% sól, 

pieprz 

 

II danie:  makaron ( mąka), szynka wp., papryka, pieczarki, 

cebula, czosnek, sól, zioła,  pieprz, ser żółty (mleko) 

- ogórek zielony 

- woda, koncentrat soku jabłkowego 

WTOREK 
22.11 

I danie:  

Zupa ogórkowa  

II danie: 

Polędwiczki wieprzowe w sosie 

własnym z kaszą jęczmienną 

Surówka wielowarzywna z kapusty 

pekińskiej 

Kompot owocowy 

I danie: ziemniaki, ogórki kiszone, porcje rosołowe, skrzydło z 

indyka, marchew, pietruszka, seler, por, sól, pieprz 

 

II danie: kasza jęczmienna, polędwiczki, cebula, mąka, sól, 

pieprz 

- Kapusta pekińska, marchewka, papryka, kukurydza, 

śmietana18% 

- woda, owoce mrożone, cukier 

 

ŚRODA 
23.11 

I danie: 

Barszcz czerwony zabielany 

II danie: 

Racuchy  z jabłkiem 

Owoc 

Kompot owocowy 

I danie: ziemniaki, buraki, marchewka, pietruszka, seler, por, 

porcje rosołowe, skrzydło z indyka, śmietana 18%, sól, pieprz 

 
II danie: mąka, jaja, mleko, jabłka, cukier, olej 

-woda, owoce mrożone, cukier 

Owoc 

CZWARTEK 
24.11 

I danie: 

Rosół z makaronem  

II danie: 

Kotlet drobiowy z serem żółtym 

Mini marchewka z bułka tartą i 

masłem 

Ziemniaki 

Kompot truskawkowy, owoc 

I danie: makaron (mąka), marchew, pietruszka, seler, por, 

szponder wołowy, porcje rosołowe, skrzydło z indyka, sól, 

pieprz 

 

II danie: ziemniaki, filet z kurczaka, jaja, ser żółty(mleko), 

-Mini marchewka, masło, bułka tarta 

Owoc 

- woda, truskawki 

PIĄTEK 
25.11 

I danie: 

Krem porowo-ziemniaczany z 

grzankami 

II danie: 

Pulpeciki rybne w sosie 

pomidorowo-paprykowym z ryżem 

Surówka z kiszonej kapusty i jabłka 

Sok pomarańczowy 

 

I danie:  ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, śmietana 

18%, sól, pieprz, buła wrocławska, zioła 

 

II danie:  ryż, filet z morszczuka, jaja, cebula, bułka tarta , sól, 

pieprz, koncentrat pomidorowy, papryka czerwona, śmietana 

18% 

-kapusta kiszona, jabłko, cebula, olej, sól, pieprz 

-woda, koncentrat soku pomarańczowego 

 

 

INFORMUJEMY: 

 Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy, 

lubczyk, majeranek, oregano, tymianek, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka mielona, curry, 

kurkuma, pieprz ziołowy, cukier waniliowy. Zgodnie z informacjami producentów, mogą one 

zawierać śladowe ilości glutenu, mleka, jaj, soi, selera, gorczycy. 

 W jadłospisach podkreśleniem wyszczególniane są produkty mogące powodować  alergie.  

 


