
       JADŁOSPIS 
             01 – 05  KWIETNIA 

 
 

 
PONIEDZIAŁEK 

Rosół z makaronem 
Potrawka z kurczaka z groszkiem, ryż 

surówka porowa z jabłkiem 
  Kompot z owocami  

 
 

WTOREK 
Zupa ogórkowa z ryżem 

Kotlet schabowy, ziemniaki,  
kapusta zasmażana 
Kompot z owocami  

 
 

ŚRODA 
Żurek z kiełbaską i ziemniakami 

Makaron penne z sosem bolońskim  
Kompot z owocami  

 
 
 

CZWARTEK 
Zupa brokułowa z zacierką 

Rumsztyk z indyka ze słodką cebulką 
buraczki 

                                         Kompot z  owocami  
 
 

PIĄTEK 
Zupa koperkowa z ryżem 

Filet z soli panierowany, ziemniaki 
marchewka tarta z jabłkiem 

Kompot z owocami 
 

 
 

ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 
 



 
SKŁAD SUROWCÓW I WYKAZ ALERGENÓW 

DAŃ OBIADOWYCH 
 
 

PONIEDZIAŁEK 
1.Rosół z makaronem 

( wywar z kurczaka, cebula, marchew, por, kapusta włoska pietruszka, seler, , sól, pieprz ziołowy,  warzywa 
suszone, mąka pszenna ) 

2.Potrawka z kurczaka z groszkiem, ryż, surówka porowa z jabłkiem 
(filet z kurczaka, cebula,   olej rzepakowy ,warzywa suszone , liść laurowy, ziele angielskie mąka pszenna,  

śmietana 30, sól, pieprz ,ryż, pory, jabłko, kapusta pekińska, jogurt naturalny, cukier) 

kompot z owocami 
 

WTOREK 
1.  Zupa ogórkowa z ryżem 

(wywar z  kurczaka,  marchewka, ,pietruszka, ogórki kiszone,  cebula, por, seler, masło 82%,  sól, pieprz, 
warzywa suszone, natka pietruszki, ryż,, śmietana 30%) 

2.Kotlet schabowy,  ziemniaki, kapusta zasmażana 
(schab wieprzowy, jaja, mąka pszenna, bułka tarta pszenna, olej rzepakowy,  sól, pieprz, ziemniaki ,kapusta 

kiszona, liść laurowy ,cebula ) 

kompot z owocami 
 

ŚRODA 
1.Żurek z kiełbaską i ziemniakami  

(kiełbaska wieprzowa, zakwas pszenny, mąka pszenna liść laurowy, majeranek,, ziemniaki, marchewka,  
pietruszka ,seler, cebula,   warzywa suszone, , pieprz ziołowy ,sól, śmietana 30%,, , czosnek,) 

2.Makaron penne z sosem bolońskim 
(mięso mielone wołowo – wieprzowe, cebula,, czosnek, mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, pieprz, liść laurowy, 

bazylia, ziele angielskie , mleko 2%, koncentrat pomidorowy, parmesan ) 

kompot z owocami 
 

CZWARTEK 
1.Zupa brokułowa z zacierką 

(wywar z kurczaka, warzywa suszone marchewka ,brokuły,  cebula, pietruszka, seler,   por, pieprz, sól, mąka 
pszenna, śmietana 30%, natka) 

2.Rumsztyk z indyka ze słodką cebulką, ziemniaki, buraczki 
(mielony udziec z indyka, mąka pszenna, jaja, weka pszenna, cebula, cukier,  czosnek, olej rzepakowy, 

warzywa suszone, sól, pieprz, ziemniaki, buraczki, ocet winny) 

kompot z owocami 
 
 
 

PIĄTEK 
1.Zupa koperkowa z ryżem 

(wywar z kurczaka, seler, pietruszka ,  koperek, por,  marchew, cebula ,   śmietana 30%, masło 82%) 

2. Filet z soli panierowany, ziemniaki, marchewka tarta z jabłkiem 
( filet z soli, mąka pszenna, jaja, bułka tarta pszenna, olej  rzepakowy, sól,  ziemniaki, marchewka, jabłka, 

cukier) 

kompot z owocami 


