
JADŁOSPIS BEZ MLEKA 

PONIEDZIAŁEK  17.02 

ŚNIADANIE  – mleko roślinne z płatkami kukurydzianymi 200ml, pieczywo 60g, masło roślinne 10g 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – żurek na wędzące z białą kiełbasą i ziemniakami 250ml, makaron spaghetti z sosem bolońskim 200g, kompot 

150 ml 

PODWIECZOREK –jogurt sojowy, weka 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

WTOREK  18.02 

ŚNIADANIE – chleb graham 60g, masło roślinne 10g, wędlina 30g, rzodkiewka 10g, herbata 150ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – barszcz czerwony niezabielany z ziemniakami i zieleniną 250ml, pulpeciki w koperkowym 75g, kasza 

jęczmienną pęczak 130g, surówka z czerwonej kapusty 75g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – pudding ryżowy na mleku roślinnym z musem owocowym 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                             ŚRODA 19.02 

ŚNIADANIE –  bułka pszenna 60g, masło roślinne 10g, pasta z tuńczyka i makreli 30g, ogórek kiszony 10g, herbata z 

cytryną 150ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa pieczarkowa niezabielana z makaronem ryżowym i koperkiem 250ml, duszona pierś z kurczaka w sosie 

warzywnym 75g, ziemniaki 150g, buraczki 75g, kompot 150ml 

PODWIECZOREK –  kanapka z wędliną i ogórkiem zielonym, soczek 100% 

ALERGENY : 1, 3, 4, 7, 9 

                                                                         CZWARTEK  20.02 

ŚNIADANIE –  jajecznica na oleju ze szczypiorkiem 50g, chleb graham 60g, masło roślinne 10g, papryka 10g, herbata 

owocowa 150 ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – zupa szpinakowa niezabielana z ziemniakami 250ml, gołąbki z czystym sosem pomidorowym 1 szt, kompot 

150ml 

PODWIECZOREK – ½ bułki z dżemem 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                          PIĄTEK 21.02 

 ŚNIADANIE – chleb wiejski 60g, masło roślinne 10g, schab benedykta 30g, pomidor z cebulką dymką 10g, herbata 

150 ml 

II ŚNIADANIE - owoc 

OBIAD – krem z białych jarzyn niezabielany z grzankami 250ml, paluszki rybne 3 szt., ziemniaki 150g, surówka z 

kapusty kiszonej 75g, kompot 150ml 

PODWIECZOREK – ½ kajzerki z pastą warzywną, soczek 100% 

ALERGENY : 1, 3, 4 ,7, 9 

Z przyczyn od nas niezależnych zastrzega się zmiany w jadłospisie za które bardzo przepraszamy 


