
JADŁOSPIS DATA:  18.10.2021 – 22.10.2021

 ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD
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B/glut.: pieczywo b/glutenowe, B/glut: wasa b/glutenowa B/glut: B/glut: makaron b/glutenowy

B/mlecz.: margaryna roślinna, pasta słonecznikowa B/mlecz.: jogurt roślinny* B/mlecz.: śmietanka roślinna*
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B/glut.: pieczywo b/glutenowe, B/glut: B/glut: B/glut: 

B/mlecz.: mleko roślinne* B/mlecz.: śmietanka roślinna* B/mlecz.: 
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Serek waniliowy naturalny 7, śliwki 

B/glut.: pieczywo b/glutenowe, B/glut: B/glut: B/glut: 

B/mlecz.: B/mlecz.: B/mlecz.: na bazie śmietanki roślinnej *
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B/glut.: pieczywo b/glutenowe, płatki owsiane b/glutenowe B/glut: herbatniki b/glutenowe B/glut: grzanki b/glutenowe B/glut: panierka b/glutenowa

B/mlecz.: mleko roślinne* B/mlecz.: herbatniki b/mleczne B/mlecz.: B/mlecz.: na bazie jogurtu roślinnego*
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B/glut.: pieczywo b/glutenowe, B/glut: ciasto b/glutenowe B/glut: B/glut: na bazie mąki bezglutenowej

B/mlecz.: keks bezmleczny B/mlecz.: B/mlecz.: na bazie jogurtu i mleka roślinnego*

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło  7,serek turek 
naturalny  7, polędwica miodowa ogórek kiszony 

Herbata z melisy z cytryną bez cukru 

Przysmaki do chrupania  z dipem 
ziołowymml), wafle wasa (1 szt.) 1

Zupa kalafiorowa z dodatkiem 
kukurydzy z kaszą kuskus ze 

śmietanką na wywarze warzywnymi  
1,7,9

Spaghetti bolognese z mięskiem mieszanym, 
pomidorami, marchewką, seremlub dynią I natką 

pietruszki 1,3,7woda niegazowana 

B/mlecz.: spaghetti bolognese z mięskiem mieszanym, 
pomidorami, marchewką I natką pietruszki 1,3,

Chleb żytni, baltonowski, graham  1, masło  7,pasta 
jarzynowa – wyr. wł. (45g) 9,kiełbasa krakowska  

Herbata żurawinowa bez cukru 

Kaszka kukurydziana na mleku z 
musem owocowym  7 

Ogórkowa z kaszą jaglaną, śmietanką I 
bazylią na wywarze warzywnym  

1,3,7,9

Pałka z kurczaka , ziemniaki gotowane na parze ,  mix 
warzyw na parze z oliwą woda niegazowana 

B/mlecz.: margaryna roślinna, pasta wielowarzywna z 
ciecierzycą

Chleb żytni, baltonowski, graham  1, masło  7,
Parówki 95% , ketczup, Krojony pasztet warzywny z 

ciecierzycy (40g), rzodkiewka,rukola,szczypiorek 
Herbata z dziką różą bez cukru 

Zupa koperkowa z ryżem  wywarze 
warzywnym   9 

Duszona łopatka w sosie własnym ,kasza gryczana 
palona , surówka z czerwonej kapusty, ogórkiem 

kiszonym i jabłka woda niegazowana 

B/mlecz.: jogurt roślinny z dodatkiem 
wanilii*

Płatki owsiane na mleku z suszoną morelą  1,7,12
Pieczywo żytnie  1, masło 7,

powidła niskosłodzone 100% 
Herbata z pokrzywy bez cukru 

Gruszka, kalarepa, herbatniki (1 szt.) 
1,3,7

Krem dyniowy z imbirem na wywarze 
warzywnym z grzankami 1,9

Polędwiczki z kurczaka w panierce z dodatkiem mąki 
pełnoziarnistej  1,3, ryż z olejem rzepakowym ,tzaziki z 

jogurtem naturalnym  7, woda niegazowana 

Chleb żytni, baltonowski, graham  1, masło  7,
ser ementaler  7, pasta rybna z pomidorami  4,7,10

Herbata owocowa bez cukru 

Keks drożdzowy na wytrawnie z 
warzywami (brokuł, kalafior, suszone 

pomidory) i serem  1,3,7

Zupa węgierska z papryką, 
pomidorem I ziemniakami na 
wywarze mięsnym  1,6,9,10

Kolorowe pancakes 1,3,7 z domowym sosem 
jogurtowo-owocowym 7, woda niegazowana 

B/mlecz.: margaryna roślinna, ser wegański 6, pasta rybno-
jajeczna z pomidorami 3,7,10

Liczbą oznaczono alergeny zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 (lista alergenów zamieszczona obok) ; Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do jadłospisu
*Wykorzystywane mleka roślinne: kokosowe 8 / owsiane 1 / sojowe 6 /  jaglane; jogurty roślinne: sojowy 6/ kokosowy 8 ; śmietanka roślinna: sojowa 6 / ryżowa / kokosowa 8

Symfonia smaków catering -http://www.symfonia-smakow.pl/,  Diet4kids dietetyk dziecięcy Monika Zaremba-Dragan- www.diet4kids.pl
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