
Jadłos��� 22.05.2023- 26.05.2023
Poniedziałek:

Śniadanie; Herbata, chleb pszenny z masłem, ser żółty, ogórek zielony(1,7)Chleb
bezglutenowy, szynka, ogórek zielony

II śniadanie: jabłka
Obiad: Krem z zielonego groszku z pestkami dyni, śmietaną i makaronem, ryż na mleku z

prażonym jabłkiem i cynamonem , kompot (1,3,7,9)krem z groszku z makaronem
bezglutenowym, ryż z jabłkiem

Podwieczorek: Jogurt z galaretką owocową, herbatniki (1,3,7)galaretka

Wtorek:
Śniadanie: Płatki owsiane na mleku, chleb rodzinny z masłem, dżem (1,7)Płatki

kukurydziane, mleko migdałowe
II śniadanie : jabłka

Obiad: Krupnik z ziemniakami i marchewką, makaron z kurczakiem i tuńczykiem, w sosie ze
świeżych pomidorów, kukurydza, kompot (1,3,4,7,9)krupnik z ziemniakami i marchewką,

makaron bezglutenowy z kurczakiem i pomidorami
Podwieczorek: Ciasto marchewkowe na jogurcie(1,3,7)owoc

Środa:
Śniadanie: Herbata, chleb rodzinny z masłem, parówki drobiowe, sos pomidorowy(1,7)chleb

bezglutenowy, parówki bezglutenowe(szynka), sos pomidorowy
II śniadanie : banan

Obiad: Krem z dyni z pomarańczą i imbirem, karminadle, ziemniaki puree, surówka z białej
kapusty i marchewki, kompot (1,3,7,9)krem z dyni, karminadle,ziemiaki z wody, surówka z

białej kapusty
Podwieczorek: Budyń śmietankowy(1,3,7)budyn na mleku migdałowym

Czwartek:
Śniadanie: Herbata, chleb pszenny z masłem, pasztet pieczony, ogórek kiszony (1,3,7)chleb

bezglutenowy, szynka, ogórek kiszony
II śniadanie: jabłka

Obiad: Zupa pomidorowa z ryżem i śmietaną, duszona wieprzowina z czerwoną fasolą,
groszkiem i ciecierzycą, kasza jęczmienna, kompot(1,3,7,9)zupa pomidorowa z ryżem,

duszona wieprzowina z warzywami makaronem
Podwieczorek: Jogurt bananowy z jarmużem, chrupki kukurydziane (7)banan

Piątek:
Śniadanie: Płatki ryżowe na mleku, chałka zdobna z masłem ( 1,7)płatki bezglutenowe na

mleku kokosowym
II śniadanie: sok marchewkowy

Obiad: Zupa ogórkowa zabielana z makaronem, jajko gotowane w sosie koperkowym z mini
marchewką i groszkiem, ziemniaki puree, kompot(1,3,7,9)zupa ogórkowa z ziemniakami,

cukinia w sosie koperkowym z mini marchewką i groszkiem
Podwieczorek: Ciasto murzynek (1,3,7)owoc



W DIECIE BEZMLECZNEJ ALERGENY ZOSTANĄ WYKLUCZONE A W DIECIE
BEZGLUTENOWEJ ZASTĄPIONE PRODUKTAMI BEZGLUTENOWYMI
LEGENDA ALERGENÓW: 1-Gluten, 2-orzechy 3-Jaja, 4- Ryby,5-kakao, 7- Mleko,9- Seler

Catering zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w jadłospisie.


