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Poniedziałek 

12.04.2021 

  

Zupa pomidorowa z makaronem (1, 7, 8) 

Dieta: Udko z kurczaka duszone, ziemniaki gotowane, mini marchewka        

Vege: Pierogi z farszem z soczewicy i tofu, warzywa na parze  (1) 

Udko pieczone 

Ziemniaki gotowane 

Bukiet warzyw gotowanych na parze 

Kompot owocowy 

Mleko smakowe (7) 

 

 
 

 
 

Wtorek 

13.04.2021 

 

 
 Zupa fasolowa z ziemniakami (8) 
 Dieta: Gotowana pierś z kurczaka w sosie potrawkowym, ryż, brokuły 

 Vege: Pulpeciki z soi w sosie pomidorowym z ryżem i warzywami (6) 

 Kotlet panierowany z piersi kurczaka (1, 3, 7) 

 Ryż 

 Surówka Coleslaw (7) 

 Witaminizowany sok malinowy 

 Ciastka deserowe (1, 3, 5, 7) 

 

  
 

 

 

Środa 

14.04.2021 

  
  Zupa krem z zielonych warzyw z grzankami (1, 7, 8) 

Dieta: Makaron bezglutenowy z białym serem, surówka z marchewki 

Vege: Makaron bezglutenowy z sosem owocowym, surówka z marchewki 

Kluski leniwe z cukrem pudrem i maślaną polewą (1, 3, 7) 

Surówka z marchewki (7) 

Kompot owocowy 

Mus Kubuś (7) 

 

      

     

 

Czwartek 

15.04.2021 

              

 Zupa pieczarkowa z makaronem (1, 7, 8) 

 Dieta: Schab duszony w warzywach, ziemniaki gotowane, buraczki      

Vege: Gulasz warzywny z tofu, kasza gryczana, sałatka z buraków (6) 

Bitki wieprzowe w sosie własnym (1) 

Ziemniaki gotowane 

Sałatka z buraków z porem, jabłkami i oliwą  

Herbata z sokiem i cytryną 

Smoothie owocowe bez cukru 

 

    

     
Piątek 

16.04.2021 

 

  

   Zupa jarzynowa (7, 8) 
Dieta: Pulpety rybne, ryż, warzywa gotowane (3, 4) 

 Vege: Kotlety z soczewicy, ryż, warzywa z oliwą (1) 

 Łosoś pieczony (4) 

 Ziemniaki opiekane  

 Bukiet warzyw gotowanych na parze z masłem (7) 

   Herbata z cytryną, miętą i imbirem 

Ciastka Belvita (1, 3, 7, 5) 
 



 

 

INFORMACJA 

 

 

 
Alergeny i ich oznaczenie numeryczne wykorzystywane w jadłospisie: 

 

 

 

1. zboża zawierające gluten 

2. skorupiaki i produkty pochodne 

3. jaja i produkty pochodne 

4. ryby i produkty pochodne 

5. orzechy 

6. soja i produkty pochodne 

7. mleko i produkty pochodne 

8. seler i produkty pochodne 

9. gorczyca i produkty pochodne 

10. nasiona sezamu i produkty pochodne 

11. dwutlenek siarki 

12. łubin 

13. mięczaki 

 


