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     13.10.20
     wtorek 

Zupa mleczna – owsianka, bułki 
mleczne z masłem, herbata 
z cytryną

Rosół z makaronem, żołądki, 
ziemniaki, marchew mini gotowana,
sok wieloowocowy

Drożdżówka, herbata 
ziołowa

     14.10.20
środa

Chleb wiejski, chleb słonecznikowy 
z masłem, wędlina, ogórek, 
papryka, herbata

Zupa – grochówka, ryż, kurczak 
w sosie słodko - kwaśnym,
sok jabłkowy

Arbuz, chrupki 
kukurydziane

15.10.20
czwartek

Chleb zwykły, chleb razowy, pasta 
mięsna - wyrób własny, herbata, 
kawa zbożowa z mlekiem

Zupa pieczarkowa z makaronem, 
ziemniaki, mielone ze szpinakiem, 
sałatka warzywna, sok wieloowocowy

Ciastko zbożowe, 
sok jabłkowy

16.10.20
piątek

Chleb zwykły, chleb orkiszowy 
z masłem, pasta rybna – wyrób 
własny, rzodkiewka, kawa zbożowa 
z mlekiem,  herbata z cytryną

Kapuśniak z ziemniakami, 
pierogi leniwe z cukrem trzcinowym, 
sok pomarańczowy

Banan

19.10.20
poniedziałek

Chleb zwykły, chleb sojowy 
z masłem, parówka cielęca na 
ciepło, ogórek, papryka, herbata

Zupa pomidorowa, placki 
ziemniaczane, sok jabłkowy

Jogurt owocowy

      20.10.20
wtorek

Zupa mleczna – płatki 
wieloziarniste, rogal z masłem, 
herbata

Rosolnik, kurczak pieczony, ziemniaki,
surówka z kapusty pekińskiej, sok 
wieloowocowy

Gruszka

 21.10.20
środa

Chleb zwykły, chleb sojowy 
z masłem, szynka gotowana, 
rzodkiewka, pomidor,, herbata 
z cytryną

Zupa wiedeńska – ziemniaczana,     
łazanki z mięsem i kapustą, 
sok jabłkowy

Galaretka owocowa

22.10.20
czwartek

Chleb wiejski, chleb orkiszowy 
z masłem, dżem truskawkowy, 
kakao, herbata

Zupa kalafiorowa, kluski gnocchi, 
gulasz, kapusta modra, sok 
wieloowocowy                                

Paluch z kruszonką, 
herbata miętowa

23.10.20
piątek

Chleb zwykły, chleb słonecznikowy 
z masłem, pasta mięsno - 
warzywna – wyrób własny, herbata 
z cytryną, kawa zbożowa z mlekiem

Zupa buraczkowa z makaronem, 
ziemniaki, ryba, sałatka z ogórka 
kiszonego, sok jabłkowy

Jabłko, chrupki 
kukurydziane

26.10.20
poniedziałek

Chleb zwykły, chleb sojowy, ser 
śmietankowy, herbata, kakao 

Zupa krupnik, naleśniki z dżemem, 
sok pomarańczowy

Budyń śmietankowy

 Na salach dostępna jest jodowana woda do picia Bonart

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych
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 Wszystkie zupy gotowane są na wywarze mięsno – jarzynowym z dodatkiem zielonej 
pietruszki i koperku.  Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz, ziele angielskie, lubczyk, liść laurowy, majeranek, 
oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy.
  Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, 
mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

Akty prawne pomocne przy realizowaniu żywienia zbiorowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011r.(...)

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REKACJE 
NIETOLERANCJI
1.Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub 
ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, (…)
2.Skorupiaki i produkty pochodne,
3.Jaja i produkty pochodne,
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), (…)
8.Orzechy, tj. migdały, orzechy:laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, 
makadamia oraz pistacje, a także produkty pochodne (…)
9.Seler i produkty pochodne,
10.Gorczyca i produkty pochodne,
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne,
12.Dwutlenek siarki i siarczany (…)
13.Łubin i produkty pochodne,
14.Mięczaki i produkty pochodne
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