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DATA ŚNIADANIE ŚNIADANIE II OBIAD KOLACJA

PONIEDZIAŁE
K

13.02.2023

Pasztet drobiowy Podlaski –
laktoza, białko sojowe,
błonnik pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno-żytni - gluten
pszenno-żytni, dżem
papryka czerwona
Herbata z cytryną

583,90 kcal

Szynka z indyka– błonnik
pszenny, białko sojowe,
laktoza
Bułka kajzerka – gluten
pszenny
masło- białko mleko
papryka czerwona

296,60 kcal

Barszcz biały z warzywami, ziemniakami i
kiełbasą, zabielany – seler, gluten pszenno –
żytni, białko mleka
Makaron świderki pszenny z serem białym,
polany jogurtem naturalnym z miodem –
gluten pszenny, białko mleka
Woda z cytryną
Banan

1082,91 kcal

Kiełbasa żywiecka sucha-
laktoza, białko sojowe, błonnik
pszenny
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Papryka zielona, pomidor, miód
Herbata z cytryną

651,70 kcal

WTOREK
14.02.2023

Twarożek z rzodkiewką,
ogórkiem zielonym i
szczypiorkiem- białko mleko
Masło-białko mleka
Bułka ciabatta - gluten
pszenny
Kakao z mlekiem 2 % - białko
mleka,

639,41 kcal

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

207,05 kcal

Zupa pomidorowa z warzywami i makaronem,
zabielana - seler, białko mleka, gluten pszenny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Filet drobiowy panierowany – gluten pszenny,
białko mleka, jaja
Buraki na ciepło – białko mleka
Kompot wieloowocowy
Mandarynka

1084,12 kcal

Sałatka jarzynowa – seler, białko
mleka
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Szynka z indyka– błonnik
pszenny, białko sojowe, laktoza,
pomidor, ogórek kiszony,
Herbata z cytryną

639,97 kcal



ŚRODA
15.02.2023

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
Mandarynka

244,60 kcal

Zupa ogórkowa z warzywami i ryżem,
zabielana – seler, białko mleka
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
białko mleka
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym – gluten
pszenny
Marchewka z jabłkiem i jogurtem – białko
mleka
Sok wieloowocowy

1074,33 kcal

Kiełbasa szynkowa - błonnik
pszenny, białko sojowe, laktoza
Ser żółty - białko mleka
Masło-białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
pomidor, papryka zielona
Herbata z cytryną

627,90 kcal

CZWARTEK
16.02.2023

Musli owocowe z mlekiem 2%
-białko mleka, gluten pszenny
masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni- gluten
pszenno-żytni
Serek topiony – białko mleka
Pomidor, Herbata z cytryną

637,45 kcal

Kiełbasa szynkowa -
laktoza, błonnik pszenny,
białko sojowe
Masło- białko mleka
Bułka wieloziarnista -
gluten pszenno-żytni
Rzodkiewka

308,00 kcal

Zupa jarzynowa z ziemniakami, zabielana –
seler, białko mleka
Ryż biały
Kurczak w sosie słodko – kwaśnym
Surówka Colesław z kapusty białej i marchewki
z majonezem
Kompot wieloowocowy
Gruszka

1085,87 kcal

Pasta z sera żółtego z
tuńczykiem, jajkiem, cebulką i
ogórkiem konserwowym – ryba,
białko mleka
Masło- białko mleka
Chleb pszenno- żytni - gluten
pszenno-żytni
Papryka czerwona , dżem
Herbata z cytryną

663,10 kcal

PIĄTEK
17.02.2023

Jajko na twardo – jaja
Sos szczypiorkowy – białko
mleka, Kiełbasa szynkowa -
laktoza, błonnik pszenny,
białko sojowe
Masło- białko mleka
Bułka kajzerka - gluten
pszenny, pomidor,
Kakao z mlekiem 2 % - białko
mleka

639,71 kcal

Pasztet sojowy z
pomidorami - laktoza,
białko sojowe,
Masło - białko mleka
Chleb pszenno-żytni-
gluten pszenno-żytni
Ogórek kiszony

246,85 kcal

Krupnik z warzywami i kaszą jęczmienną –
seler, gluten jęczmienny
Ziemniaki z masłem i koperkiem zielonym-
Białko mleka
Filet rybny panierowany, zapiekany z serem –
białko mleka, ryba, gluten pszenny
Surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem
zielonym, rzodkiewką i kukurydzą z jogurtem –
białko mleka
Herbata z cytryną
Jabłko

1082,86 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 !


