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DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD KOLACJA

PONIEDZIAŁE
K

21.11.2022

Ser żółty Gouda– białko mleka
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Bułka kajzerka - gluten
pszenny, papryka czerwona
Herbata z cytryną

682,60 kcal

Pasztet sojowy z
pieczarkami - laktoza,
białko sojowe,
Masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni-
gluten pszenno-żytni
papryka czerwona

249,35 kcal

Zupa ziemniaczana z warzywami – seler
Makaron pióra, mieszany pełnoziarnisty z
pszennym - gluten pszenno-żytni
Gulasz wołowy – gluten pszenny
Surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem
zielonym, rzodkiewką i kukurydzą z jogurtem –
białko mleka
Woda z cytryną
Banan

1061,61 kcal

Kiełbasa szynkowa - błonnik
pszenny, białko sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Pomidor, papryka żółta
Miód
Herbata z cytryną

637,00 kcal

WTOREK
22.11.2022

Twarożek z papryką czerwoną
i żółtą i szczypiorkiem- białko
mleko
Masło-białko mleka
Bułka okrągła - gluten pszenny
Kakao z mlekiem 2 % - białko
mleka,

652,41 kcal

Kiełbasa szynkowa -
laktoza, błonnik pszenny,
białko sojowe
Masło- białko mleka
Chleb pszenno-żytni -
gluten pszenno-żytni
Ogórek zielony

238,25 kcal

Zupa pomidorowa z warzywami i makaronem,
zabielana - seler, białko mleka, gluten pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Kotlet wieprzowy mielony – jaja, gluten
pszenny
Gotowana marchewka z groszkiem – gluten
pszenny, białko mleka
Kompot wieloowocowy
Mandarynka

1055,40 kcal

Pasztet pieczony drobiowy-
laktoza, białko sojowe, błonnik
pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni- gluten
pszenno-żytni
Serek topiony – białko mleka
Ogórek kiszony, pomidor
Herbata z cytryną

643,75 kcal



ŚRODA
23.11.2022

Parówki drobiowe - białko
mleka, błonnik pszenny
Masło-białko mleka
Bułka grahamka- gluten
pszenno – żytni,
Pomidor, ketchup

672,98 kcal

Bułka słodka z kruszonką –
gluten pszenny, jaja
Mandarynka

244,60 kcal

Zupa pieczarkowa z warzywami i makaronem,
zabielana - seler, białko mleka, gluten
pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Ryba Morszczuk w jarzynach – ryba, seler,
gluten pszenny
Kompot wieloowocowy
Jabłko

1058,28 kcal

Kiełbasa szynkowa - błonnik
pszenny, białko sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Jogurt owocowy – białko mleka,
pomidor, papryka żółta
Herbata z cytryną

659,40 kcal

CZWARTEK
24.11.2022

Musli owocowe z mlekiem 2%
-białko mleka, gluten pszenny
masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni - gluten
pszenno-żytni
Szynka drobiowa – laktoza,
białko sojowe, błonnik
pszenny, Pomidor,
Herbata z cytryną

615,90 kcal

Bułka kajzerka – gluten
pszenny z masłem – białko
mleka i dżemem
truskawkowym
Gruszka

340,50 kcal

Zupa jarzynowa z ziemniakami, zabielana –
seler, białko mleka
Kasza jęczmienna - gluten jęczmienny
Pulpet gotowany z indyka – gluten pszenny
Sos grzybowy – gluten pszenny, białko mleka
Surówka z kapusty czerwonej i jabłka z
jogurtem – białko mleka
Kompot wieloowocowy
Banan

1074,34 kcal

Paprykarz Szczeciński – białko
mleka, gluten pszenny, ryba
Ser żółty Gouda- białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni
Masło- białko mleka
Papryka żółta i czerwona
Herbata z cytryną

646,15 kcal

PIĄTEK
25.11.2022

Jajko na twardo – jaja, Sos
szczypiorkowy – białko mleka,
Szynka drobiowa – laktoza,
białko sojowe, błonnik
pszenny, Masło- białko
mleka, Bułka grahamka -
gluten pszenno-żytni, Kakao
z mlekiem 2 % - białko mleka,
papryka żółta

667,71 kcal

Szynka drobiowa – błonnik
pszenny, białko sojowe,
laktoza
Chleb pszenno-żytni -
gluten pszenno-żytni
masło- białko mleko
ogórek zielony

207,05 kcal

Zupa gulaszowa z warzywami, papryką
czerwoną, ziemniakami, makaronem i mięsem
wieprzowym – seler, gluten pszenny
Racuchy z jabłkiem i cukrem pudrem – gluten
pszenny, jaja, białko mleka
Herbata z cytryną
Gruszka

1064,13 kcal

Ziemniakipikawa z mlekiem

1. Alergeny są oznaczone zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r
2. Dokładny wykaz składników poszczególnych potraw znajduje się do wglądu w sekretariacie ośrodka. Lokalizacja ul. Spadochroniarzy 1 i ul Szopkarzy

UWAGI: /DIETA BEZGLUTENOWA/ MAKARON BEZGLUTENOWY, KASZA JAGLANA,  /DIETA BEZ LAKTOZY/ ZUPA BEZ ŚMIETANY, SURÓWKA BEZ ŚMIETANY LUB JOGURTU

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych !


