
SNrauaNrE
Chleb zwykly, maslo, pasta

jajeczna z 2oltym serem, talerz
warzywno-owocowy

Kakao
Alergeny: 1.3.7.9. 10.

PONIEDZIAI,EK
02.01.2023

OBIAD
Zupa jarzynowa

Spaghetti po bolorisku
zwarzywami

Kompot

PODWIBCZOREK
Banan

SNranaNrn
Bulka pszenna, margaryna,
par6wka na cieplo, keczup,
talerz w ar zywno -owocowy

Herbata
Alergeny: 1.3.7.9. 10.

WTOREK
03.01.2023

OBIAD
Zupaz soczewicy

NaleSniki z serem, dZemem,
jogurtem

Woda zcytryn4

PODWIECZOREK
Mleko

Biszkopty
Owoce

SNraoa.NrB
Platki owsiane na mleku

Chleb Zytni, masto, szynka,
taler z w ar zyw no - owoc owy

Herbata

SlqraoaNrB
Butrka grahamka, margaryna,
twarozek z joguftem, talerz

warzywno-owocowy
Kawazbolowa z mlekiem

Alergeny: 1.7.9. 10.

Snoua
04.01.2023

OBIAD
Krupnik jgczmienny

Kotlet schabowy, Ziemniaki,
Sur6wka z bialej kapusty
z marchewk4 z jogurtem

Woda zcytryn4

PODWIECZOREK
Budyri z owocami

Wafel kukurydziany

PODWIECZOREK
Kisiel z owocami

Herbatniki

Alergeny: 1.3.7.9. 10.

CZWARTEK
0s.01.2023

OBIAD
Zupa og6rkowa

Risotto drobiowe z warzywami
Kompot

Substancje lub produkty porvodujEce alergie lub reakcje nietolerancji'. l.ZboZa zawierajqce gluten (m.in. pszenica,Zyto.
jgczmieri, orvies. orkisz):2.Skorupiaki:3.Jajal 4.Ryby:5.Orzeszki ziemne (arachidowe):6.So.ja; T.Mleko;8.Orzechy (m.in.
migdaly, orzechy laskowe): 9.Seler': l0.Gorczyca: l l.Nasiona sezamu: l2.Dwutlenek siarki i siarczy4yi6..f i.Lubin;
l4.Migczaki oraz ich produkty pochodne. Szczeg6lo',ve intbrmac.je natemat skladu poszczeg6lnych posilkoffiiifi rvaftosci
odZywczc.j dostgpne u dietetyka. Jadlospis mozf\le\mianie

"' ,-)



SNrtoaxrn
Chleb pszenno-zytni,
margaryna, szynka,

talerz w arzywno-owocowy

PONIEDZIAI,EK
09.01.2023

OBIAD
Zupa z fasolki szparagowej

Makaron z serem twarogowym
ztluszczem

Sok

PODWIECZOREK
Mus owocowy

SNran.q.xrn
Chleb wiejski, maslo, jajko
w sosie jogurtowym, talerz

warzywno-owocowy
Kawazbo2owa z mlekiem

WTOREK
10.01.2023

OBIAD
Zupa koperkowazryLem
Bigos z kapusty kiszonej,

Ziemniaki
Kompot

PODWIECZOREK
Kasza manna na mleku

z owocami

Snona
11.01.2023

Sur.q.naNrn oBrAD
Platki ry2owe na mleku Ros6l z makaronem

Bulka pszenna, margaryna, Kotlet pozarski, Ziemniaki,
serek twarogowy kanapkowy, Marchewka z groszkiem
talerzwarzywno-owocowy Woda , 

"ytryr1Herbata

Alergeny: 1. 3.7.9. 10.

CZWARTEK
12.01.2023

OBIAD
Zupa brokulowa

Pulpety wieprzowe w sosie
pornidorowym, Kasza gry czana,

Sur6wka wielowarzywna
z olejem

Alergeny: r.3.6.7.9. i0. 11. 
woda zcytryn4

PI4TEK
13.01.2023

OBIAI)
Zupa wiejska

Fi let rybny panierowany,
Ziemniaki,

Sur6wka z pora z marchewk4
Kompot

SNran.rNrn
Chleb z ziarnam| margaryna,

szynka, 26lty ser, talerz
warzywno-owocowy

Kakao

SNrannNm
Platki kukurydziane na mleku
Bulka pszenna, maslo, dzem

Herbata

Alergeny: l. 3. 4. 7 . 9. 10.

PODWIECZOREK
Owoc

Ciastko wielozbo2owe
bezcukrowe

PODWIECZOREK
Galaretka z owocami
Slonecznik nasiona

PODWIECZOREK
Jogurt z owocami

Wafel ryZowy

Substanc.je lub produkty powoduj4ce alergie lub reakcje nietoleranc.li: 1.ZboZa zawieraj4ce gluten (m.in. pszenica, zyto,jgczmiei, or'vies, orkisz); 2.Skorupiaki:3.Jaja:4.Ryby; 5.orzeszki zieirne (arachidowe):6.So.ja; T.Mleko; ti.orzechy (rn.in.migdaiy- orzechy laskorve); g.Selet; l0.Gorczyca; I LNasiona ,.ru,rr; l2.Dwutlenek siarki i siarczvnv: l3.Lubin:l4'Migczaki oraz ich produkty pochodne. Szczeg6lorve informac.je na temat skladu poszczeg6lnych oo.liA-iit.r;;;;;;od2ywcz.e.i dostgpne u dietetyka. Jadlospis ,r\rfN; ;;;j"
{ r--r



SNmuaNrB
Chleb zwykly, maslo, szynka,

talerz w arzywno-owocowy
Kawazbo2owa z mlekiem

PONIEDZIALEK
16.01.2023

OBIAI)
Zupa grochowa

Makaron z owocami,
ze Smietan4

Woda zc7rtryn1

PODWIECZOREK
Bulka pszenna, margaryna,

serek waniliowy,
suszone owoce

Herbata

SxmoaNrB
Platki owsiane na mleku

Bulka z ziarnami, margaryna,
twarozek z jogurtem,

taler z w ar zywno -o w0 c owy
Herbata

WTOREK
17.01.2023

OBIAD
Zupa pomidorowa zryZem

Kielbaski rumufiskie,
Ziemniaki, Sur6wka

wielowarzywna z jogurtem
Kompot

PODWIECZOREK
Banan

SNranlNrn
Chleb sitkowy, maslo,

jajko, szynka,
taler z w arzywno -owoc owy

Kakao

SNranaNrn
Bulka pszenna, margaryna,

pasta rybna.
taler z w ar zywno -owo c o wy

Herbata

Alergeny: 1. 3. 4. 7 . 9. 10.

Snona
18.01.2023

OBIAD
Krupnik jgczmienny

Ryba w warrywach, Ziemniaki
Kompot

PODWIECZOREK
Koktaj I mleczno-j o gurtowy

z owocami
Herbatniki

PODWIECZOREK
Kisiel z owocami

Chrupki kukurydziane

PODWIECZOREK
Mleko

Biszkopty
Owoce

Alergeny: 1. 3. 4. 7. 9. 10.

CZWARTEK
19.01.2023

SNmnaNrn oBIAD
Makaron na mleku Kapu$niak ze slodkiej kapusty

Chleb zytni, mas.lo,26hy ser, Kurczak * ,ori" -

talerzwarzywllo-owocowy Smietanowoziolowym,Ryz,
Herbata SLrr6wka z ogorkakiszonego

z marchewk4

Alergeny: r.3.7.9. r0. woda zcylrynq

PI4TEK
20.01.2023

OBIAD
Barszcz czerwony z jajkiern
Leniwe z sera twarogowego

i ziemniak6w,
z maslem i bulk4 tar14 Owoc

Woda z cytryn4

Substancje lub produkty powodujQce alergie lub reakc.je nietoleranc.ji: l.zbola zawierajqce glutenjgczmieri, owies, orkisz):2.Sko^rupiakil 3.ja.ia; 4.Ryby:5.orzeszki ziemne (arachidor.ve):6.So1a; 7.Mmigdaly. orzechy laskor've)l g.Seler; l0.Gorczyca; I l.Nasiona sezamul l2.Dr.vutlenek siarki iil ; ;;;;;:e;*,.n', j,iiu?
r.l+.,..,^--;,{^.+---^,, r:^a--1-.r--

Jadlospis mo2e

(m.in. pszenica, Zilto.

odLyvczej dostgpne u dietetyka.

tngr

Alergeny: l. 3. 7. 9. 10. I l,



Alergeny: 1.3.7.9. 10. 
KomPot

SNranaNrn

WTOREK
24.01.2023

OBIAD
Zupa kalafiorowa

Pieczeri r4rmska, Kasza
bulgur, Buraczki na cieplo

Kompot

Slrr,tnaNrn
Chleb pszen no-i-ytni, maslo,

szynka, 25lty ser, talerz
warzywno-owocowy

Kakao

Chleb zwykly, margaryna,
serek twarogowy kanapkowy,

talerz w ar zywno-owocowy
Kawazbolowa z mlekiem

PONIEDZIAI,EK
23.01.2023

OBIAD
Zupa wiejska

Jajko w sosie koperkowym,
Ziemniaki, Sur6wka

wielowarzywna z olejem

PODWIECZOREK
Owoc

Ciastko wielozbozowe
bezcukrowe

PODWIECZOREK
Mus owocowy

:1.3.7.9.10.

SuranaNrr
Platki kukurydziane na mleku
Bu{ka pszenna, maslo, mi6d

Herbata

SNranaNrn
Kasza manna na mleku
Chleb wiejski, maslo,

pasta jajeczna,
talerz w arzywno-owocowy

Herbata

Alergeny: l. 3. 4. 7. 9. 10.

Snona
25.0t.2023

OBIAD
Ros6l z makaronem

Kotlet drobiowy siekany,
Ziemniaki, Sur6wka z kapusty

kiszonej z rnarchewk4
Woda z cytryn4

PODWIECZOREK
Jogurt z owocami

Wafel ryilow

PODWIECZOREK
Budyri z owocami

Pestki dyni

CZWARTEK
26.01.2023

Sxr,tnarum oBIAD poDwIEczoREK
Bulka grahamka, margaryna, Zupa z zielonego groszku Chalka, maslo, owoce/

pasztet drobiowy, Makaron z serem twarogowym Ciasto z owocamitalerzwarzywno-owocowy ztruszczem (wyr6b wlasny)Herbata Sok MlekoAlergeny: 1.3. 7.9. 10.

PI4TEK
27.01.2023

OBIAD
Krupnik ryZo.uqy

Ryba po grecku, Ziemniaki
Kompot

Subslancje lub produkty powocluj4ce alergie lub reakcje nietoleranc.ii: l.zbo|a zarvierajEce gluten (m.in. pszenica,zyto.jgczmieri. orvies. orkisz):2.Skoru_piaki; 3.Jaja; 4.Ryby:5.Orzeszki ziemne (arachidowe); 6.So.ia;7.VIIeko; g.Orzechy (m.in.migdaly, orzechy Iaskorve.); g.Seler; l0.Gorczyca: I I .Nasiona ..rn-u, l2.Dwutlenek slarki i siarczyny; I 3.tr_ubin;l4'Migczaki oraz ich produkty pochodne. Szczeg6loive intbrmacje n, t.rrt skladu poszczeg6lnych d;iik,;Sg{r;;il;;odzywczej dostgpne u dietetyka. Jadiospis rnozlylc zrnranrc


