
Jadłospis maj 2019 r. 

DATA MENU SKŁADNIKI: ALERGENY

06.05 
Poniedziałek

Zupa pomidorowa z ryżem +
bułka sznytka + chrupsy

owocowe

Woda, kości 

wieprzowe, marchew, 

pietruszka, por, seler, 
passata pomidorowa, 

ryż, śmietana, 

przyprawy, mąka 
pszenna, woda, cukier, 

drożdże, sól, chrupsy 

owocowe 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN

07.05
Wtorek

Gulasz wieprzowy z kaszą
jęczmienną + surówka z

buraczków

Szynka wieprzowa, 

cebula, mąka pszenna,
kasza jęczmienna, 

olej,  buraczki, cukier

GLUTEN

08.05
Środa

Zupa kapuśniak z kiszonej
kapusty + bułka kajzerka +

sok owocowy 

Woda, kości 

wieprzowe, kapusta 

kiszona, ziemniaki, 

marchew, pietruszka, 

por, seler, passata 

pomidorwa, mąka 
pszenna, woda, cukier, 

drożdże, sól, sok 

owocowy 100%

SELER, GLUTEN

09.05
Czwartek

Pierogi z truskawkami polane
sosem jogurtowym 

Mąka pszenna, jaja, 

olej, truskawki, cukier 

waniliowy, jogurt 
naturalny 

GLUTEN, JAJA,

MLEKO

10.05
Piątek

Kostka rybna panierowana z
ziemniakami i koperkiem +

surówka cateringowa

Filet z dorsza, 

panierka: mąka 
pszenna, mąka 

kukurydziana, bułka 
tarta, ziemniaki, 

koperek, śmietana, 
mleko, seler

RYBA, GLUTEN,

MLEKO, SELER

13.05
Poniedziałek

Zupa królewska ze
szpinakiem + bułka sznytka +

mus owocowy

Woda, kości 

wieprzowe, szpinak, 

ziemniaki, cebula, 

marchew, seler, por, 

pietruszka, śmietana, 
mąka pszenna, woda, 

cukier, drożdże, sól, 

mus owocowy 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN

14.05 
Wtorek

Makaron z kurczakiem w
sosie śmietanowo – ziołowym 

Makaron pszenny, 

kurczak, cebula, por, 

czosnek, olej, 

śmietana, przyprawy

GLUTEN, MLEKO



15.05 
Środa

Zupa brokułowa + bułka
kajzerka + sok owocowy

Woda, kości 

wieprzowe, ziemniaki, 

brokuł, pietruszka, 

seler, por, marchew, 

śmietana 
mąka pszenna, woda, 

tłuszcz, drożdże, sól, 

cukier

sok owocowy 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN

16.05
Czwartek

Kotlet mielony z ziemniakami
i koperkiem + surówka

Mięso mielone 

wieprzowe, jaja, bułka
paryska, bułka tarta, 
olej, ziemniaki, 

koperek, śmietana, 
mleko, seler

JAJA, GLUTEN,

MLEKO, SELER

17.05
Piątek

Medaliony z morszczuka w
cieście naleśnikowym z
ziemniakami i surówką

Morszczuk filet, mąka
pszenna, woda 

gazowana, mleko, jaja,

ziemniaki, koperek, 

śmietana, mleko, seler

RYBA, GLUTEN,

MLEKO, JAJA,

SELER

20.05
Poniedziałek

Zupa cebulowa + bułka
sznytka + chrupsy owocowe

Woda, kości 

wieprzowe, cebula, 

marchew, pietruszka, 

seler, cebula, 

ziemniaki, por, 

śmietana, mąka 
pszenna, woda, cukier, 

drożdże, sól, chrupsy 

owocowe 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN

21.05
Wtorek

Ryż z kurczakiem z
warzywami chińskimi

Filet z kurczaka, ryż, 

mieszanka warzyw 

chińskich: marchew, 

kiełki fasoli Mung, 

grzyby Mun, pędy 

bambusa, cukinia, 

papryka czerwona, por,

cebula

-

22.05
Środa

Zupa ogórkowa + bułka
kajzerka + mus owocowy

Woda, kości 

wieprzowe, ogórki 

kiszone, ziemniaki, 

marchew, pietruszka, 

por, seler, koperek, 

śmietana, mąka 
pszenna, woda, cukier, 

drożdże, sól, mus 

owocowy 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN 

23.05 
Czwartek

Zraz wieprzowy z kaszą
gryczaną i sosem

pieczeniowym + surówka z
buraczków

Szynka wieprzowa, 

cebula, ogórek kiszony,

boczek wędzony, mąka
pszenna, olej, kasza 

gryczana, buraczki, 

cukier 

GLUTEN



24.05
Piątek

Filet z dorsza z ziemniakami 
i koperkiem + surówka z

marchewki 

Dorsz filet, jaja, mąka
pszenna, bułka tarta, 
ziemniaki, śmietana, 
koperek 

marchew, mleko, seler

RYBA, JAJA,

GLUTEN, MLEKO,

SELER

27.05
Poniedziałek

Zupa krem z żółtych warzyw
+ bułka kajzerka + chrupsy

owocowe

Woda, kości 

wieprzowe, dynia, 

marchew żółta, 

marchew 

pomarańczowa, 

papryka żółta, 

pietruszka, seler, 
prażone pestki dyni, 

śmietana 
mąka pszenna, woda, 

tłuszcz, drożdże, cukier

sól

owoce suszone 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN

28.05
Wtorek

Risotto z szynką wieprzową i
warzywami 

Szynka wieprzowa, 

ryż, brukselka, 

marchew, groszek, 

fasolka szparagowa, 

kalafior

-

29.05
Środa

Zupa porowa z serem + bułka
kajzerka + mus owocowy

Woda, kości 

wieprzowe, ziemniaki, 

por, seler, pietruszka, 

marchew, ser żółty, 

śmietana, mąka 
pszenna, woda, cukier, 

drożdże, sól, mus 

owocowy 100%

SELER, MLEKO,

GLUTEN 

30.05
Czwartek

Pierogi z twarogiem i sosem
truskawkowym

Mąka pszenna, jaja, 
olej, twaróg, cukier 

waniliowy, cukier, 

truskawki

GLUTEN, JAJA,

MLEKO

31.05
Piątek

Kostka rybna panierowana z
ziemniakami i koperkiem +

surówka cateringowa

Filet z dorsza, 

panierka: mąka 
pszenna, mąka 

kukurydziana, bułka 
tarta, ziemniaki, 

koperek, śmietana, 
mleko, seler

RYBA, GLUTEN,

MLEKO, SELER


