
     JADŁOSPIS 
          08 -  12 MAJA 

 
 

 
 

PONIEDZIAŁEK 
Zupa  ziemniaczana na wędzonce (gluten, seler) 

1. Zraziki z szyneczki w sosie myśliwskim, kaszka mazurska, 
ogórek kiszony (jaja, gluten, mleko) 

2. Racuchy z jabłkami i cukrem cynamonowym 
(gluten, jaja, mleko) 

 
WTOREK 

Rosół z makaronem (seler, gluten) 
1.Szaszłyk z kurczaka z warzywami, ziemniaki, fasolka 

szparagowa (gluten, jaja,) 
2. Makaron spiralki ze świeżymi truskawkami i serkiem 

mascarpone (gluten, mleko) 
 

ŚRODA 
Żurek z kiełbaską i ziemniakami ( seler, mleko, gluten) 

1.  Kurczak po wietnamsku, ryż kolorowy, sałata ze śmietaną 
(gluten, mleko) 

2.Kluseczki szpinakowe z sosem serowym (gluten, jaja, 
mleko) 
 

CZWARTEK 
Zupa pomidorowa z ryżem (seler, mleko, gluten) 

1.Schab pieczony w sosie własnym, ziemniaki, młoda kapusta z 
koperkiem (gluten, mleko) 

2.  Gołąbki z w sosie pieczarkowym (gluten,  mleko,) 
 

PIĄTEK 
Krem warzywny z grzankami ziołowymi  ( mleko, gluten, seler) 
1.Filet z soli w cieście sezamowym, frytki pieczone, surówka  

coleslaw (gluten, ryba, jaja, sezam) 
2.Pierogi ruskie z masełkiem  (jaja, gluten, mleko) 

 

ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 
 



 

     JADŁOSPIS 
        15 -  19 MAJA 

 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 
Zupa  koperkowa z ryżem (mleko, seler) 

3. Gulasz z szyneczki, kluseczki śląskie, mizeria (gluten, mleko) 
4. Krokiety z pieczarkami (gluten, jaja, mleko) 

 
WTOREK 

Krupnik z jarzynkami (seler, gluten) 
1.Sznycelek  z indyka, ziemniaki, buraczki  zasmażane 

 (gluten, jaja) 
2. Placki ziemniaczane ze śmietanką ( gluten, jaja, mleko) 

 
ŚRODA 

Barszcz czerwony z jajkiem i ziemniakami ( seler, mleko, gluten) 
1.  Spaghetti po bolońsku (gluten, mleko) 

2.Naleśniki ze świeżymi owocami (maliny, truskawki ) i sosem 
waniliowym (gluten, jaja, mleko) 

 
CZWARTEK 

Krem z groszku zielonego z grzankami czosnkowymi  
(seler, mleko, gluten) 

1.Kurczak z suszonymi pomidorami , szpinakiem i parmesanem, 
kaszka kus kus,  surówka wiosenna (gluten, mleko) 

2.  Pierogi z borówkami i śmietanką (gluten, jaja, mleko) 
 

PIĄTEK 
Zupa ogórkowa z ryżem  ( mleko,  seler) 

1. Paluszki  z  fileta z mintaja,  ziemniaczki pieczone, marchewka 
tarta z jabłkiem (gluten ,ryba, jaja, mleko) 

2.Kluski leniwe z masełkiem miodowym (jaja, gluten, mleko) 
 

 
ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 

 


