
JADŁOSPIS 
 

PONIEDZIAŁEK - 19.10.2020  
Zupa ziemniaczana ( 300 ml)  

Składniki :kiełbasa śląska, boczek gotowany( podsmażone), kminek mielony, liść laurowy, ziele angielskie, ziemniaki, 

marchew, pietruszka, seler, cebula, olej rzepakowy, sól, pieprz, natka pietruszki, mąka pszenna  

Kluski leniwe polane masłem i posypane prażoną bułką( 200g, 

250g), jogurt 
Składniki: mąka pszenna, jajko, twaróg półtłusty, ziemniaki, sól, cukier, bułka tarta, masło roślinne  

WTOREK - 20.10.2020 
Zupa pieczarkowo - borowikowa z makaronem( 300ml) 

Składniki: wywar drobiowy, pieczarki, borowiki, cebula, masło roślinne makaron-gluten, marchew, pietruszka, seler, cebula, sól, 

pieprz, mąka pszenna, śmietana 18% 

Gulasz (100g,120g), kluski śląskie(150g), surówka z białej kapusty z 

marchewką po koreańsku(100g) 
Składniki ; szynka wieprzowa, cebula, liść laurowy, ziele angielskie, kminek, czosnek, mąka pszenna, śmietana 18%, sól, 

pieprz, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, jajko ziemniaki, kapusta biała, marchew, cebula, oliwa z oliwek, przyprawa komchi 

ŚRODA - 21.10.2020 
Zupa pomidorowa z makaronem ( 300 ml)  

Składniki: makaron- gluten, wywar drobiowy, pomidory, koncentrat pomidorowy, marchew, pietruszka, seler. cebula, śmietana 

12%, olej rzepakowy, czosnek, natka pietruszki, sól, mąka pszenna 

Filet panierowany z kurczaka (100g,120g), ziemniaki (150g), 

surówka z marchewki z chrzanem(100g)  
Składniki: filet z kurczaka, mąka pszenna, jajka, bułka tarta, sól, pieprz, olej rzepakowy, ziemniaki, masło roślinne, marchew, , 

śmietana 18%, koperek, chrzan 

 

CZWARTEK - 22.10.20230 
Kapuśniaczek z białej kapusty ( 300 ml) 

Składniki:, wywar warzywny, boczek(przesmażony), biała kapusta, ziemniaki, pomidory, marchew, pietruszka, seler. cebula, 

olej rzepakowy, czosnek, natka pietruszki, sól 

Makaron z koktajlem truskawkowym( 250 g)owoc 
Składniki: makaron- gluten, truskawki, kefir, cukier 

PIĄTEK - 23.10.2020 
Krupnik zabielany ( 300ml)  

Składniki: wywar drobiowy, kasza jęczmienna- gluten, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, cebula, olej rzepakowy, liść 

laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, czosnek, natka pietruszki  

Ryba panierowana (100g, 120g), ziemniaki (150g), surówka z 

kapusty kiszonej z marchewką (100g)  
Składniki: Tilapia, mąka pszenna, jajko, bułka tarta, sól, pieprz, pieprz cytrynowy, olej rzepakowy, ziemniaki, masło 

roślinne, kapusta kiszona, marchew, cebula, natka pietruszki, oliwa z oliwek  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


