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DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD KOLACJA

PONIEDZIAŁE
K

28.11.2022

Pasztet pieczony drobiowy-
laktoza, białko sojowe,
błonnik pszenny, Masło-białko
mleka, bułka kajzerka – gluten
pszenny
Chleb pszenno- żytni- gluten
pszenno-żytni
Papryka czerwona
Herbata z cytryną

657,60 kcal

Ser żółty Gouda– białko
mleka
Chleb pszenno-żytni-
gluten pszenno-żytni
Masło- białko mleka
Papryka czerwona

273,05 kcal

Krupnik z warzywami, ziemniakami i kaszą
jęczmienną – seler, gluten jęczmienny
Makaron spaghetti pszenny - gluten pszenny
Sos bolognese z mięsem wieprzowym i
papryką czerwoną - gluten pszenny
Woda z cytryną
Banan

1080,10 kcal

Pasta z wędliny i serka
topionego - białko sojowe,
laktoza, błonnik pszenny, białko
mleka
Masło – białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni
Pomidor , papryka żółta
Herbata z cytryną

634,00 kcal

WTOREK
29.11.2022

Parówki drobiowe - białko
mleka, błonnik pszenny
Masło-białko mleka
Bułka grahamka – gluten
pszenno-żytni
pomidor, ketchup,
Herbata z cytryną

672,98 kcal

Drożdżówka- gluten
pszenny, jaja, białko mleka
Banan

297,60 kcal

Krem z brokuła z warzywami i groszkiem
ptysiowym, zabielany - seler, gluten pszenny,
białko mleka
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Filet drobiowy panierowany – gluten pszenny,
białko mleka, jaja
Buraki na ciepło – białko mleka
Kompot wieloowocowy
Kiwi

1079,29 kcal

Jajko na twardo w sosie
śmietanowo - majonezowym –
białko mleka, Kiełbasa
krakowska podsuszana - błonnik
pszenny, białko sojowe, laktoza
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Ogórek zielony, papryka żółta
Herbata z cytryną

669,44 kcal



ŚRODA
30.11.2022

Płatki owsiane na mleku 2% -
białko mleka, gluten pszenny
masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni, Kiełbasa
krakowska podsuszana -
błonnik  pszenny, białko
sojowe, laktoza
Pomidor,  Herbata z cytryną

671,10 kcal

Indyk z pasieki– błonnik
pszenny, białko sojowe,
laktoza
Bułka grahamka– gluten
pszenno-żytni
masło- białko mleko
papryka czerwona

334,60 kcal

Zupa ogórkowa z warzywami i ziemniakami,
zabielana – seler, białko mleka
Kasza jęczmienna – gluten jęczmienny
Schab duszony w sosie własnym – gluten
pszenny
Sałatka z sałaty lodowej z rzodkiewką i
ogórkiem zielonym z jogurtem – białko mleka
Woda z cytryną
Mandarynka

1070,79 kcal

Pasta z sera białego i tuńczyka,
ze szczypiorkiem - białko mleka,
ryba
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Ogórek kiszony, pomidor
Herbata z cytryną

637,20 kcal

CZWARTEK
01.12.2022

Indyk z pasieki - laktoza,
błonnik pszenny, białko
sojowe
Masło- białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni, Bułka
grahamka– gluten
pszenno-żytni
Kakao z mlekiem 2% - białko
mleka, Pomidor

684,11 kcal

Serek do chleba
śmietankowy – białko
mleka, Chleb pszenno-
żytni - gluten
pszenno-żytni, masło-
białko mleko
ogórek zielony

251,40 kcal

Barszcz czerwony z warzywami i ziemniakami,
zabielany- seler, białko mleka
Pierogi z mięsem i kapustą – jaja, białko
mleka, gluten pszenny
Sok wieloowocowy 200 ml

1096,68 kcal

Szynka wiejska - laktoza,
błonnik pszenny, białko sojowe
Ser żółty Gouda– białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni
Masło- białko mleka
Pomidor, papryka żółta
Herbata z cytryną

638,90 kcal

PIĄTEK
02.12.2022

Ser żółty Gouda– białko mleka
Masło-białko mleka
Bułka kajzerka – gluten
pszenny,
Pomidor
Kakao z mlekiem 2 % - białko
mleka, dżem

687,36 kcal

Szynka wiejska- laktoza,
błonnik pszenny, białko
sojowe
Chleb pszenno- żytni -
gluten pszenno-żytni,
masło- białko mleka
Papryka czerwona

268,95 kcal

Zupa ryżowa z warzywami, natka pietruszki-
seler
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Filet z ryby Miruny panierowany- gluten
pszenny, jaja, białko mleka
Surówka z kapusty kiszonej z marchewką,
jabłkiem i cebulką + olej
Kompot wieloowocowy
Jabłko

1079,35 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 !


