
 
 

JADŁOSPIS – PAŹDZIERNIK 2019 
I tydzień 
01.10.2019  
Obiad: Krupnik lub Pomidorowa z makaronem 
Gulasz wieprzowy w sosie własnym, ziemniaki/kasza gryczana,warzywa 
gotowane z bułeczką tartą i masełkiem/ surówka z białej kapusty 
lub 
Kotlet z jajka, ziemniaki, warzywa gotowane z bułeczką tartą i masłem/surówka 
z białej kapusty 
Zawiera alergeny:mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
02.10.2019  
Obiad:  Rosół lub Krem marchwiowo-imbirowy z grzankami pełnoziarnistymi 
Nugetsy z piersi kurczaka, sos pomidorowo-ziołowy lub sos 
jogurtowo-czosnkowy, ryż basmati/ziemniaki, mizeria/marchewka gotowana 
lub 
Gołąbki z kaszą gryczaną z sosem pomidorowym, ziemniaki/ryż basmati, 
mizeria/marchewka gotowana 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
03.10.2019 
Obiad: Jarzynowa lub Ogórkowa 
Kotlet  schabowy, ziemniaki/kasza jęczmienna, kapusta na ciepło /sałata 
surówka z pora, jabłka i marchewki 
Lub 
Naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym z polewą z prawdziwej gorzkiej 
czekolady 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
04.10.2019 
Obiad: Barszcz czerwony zabielany lub Pieczarkowa 
Filet z mintaja w cieście naleśnikowym, ziemniaki/ryż kolorowy, surówka z 
kiszonej kapusty/kalafior z bułeczką tartą i masełkiem 
Lub 
Makaron  świderki z białym serem i truskawkami,  z jogurtem naturalnym 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, ryba 
 
 
 
 
 
 
 



 
II tydzień 
07.10.2019 
Obiad:  Żurek z ziemniakami i jajkiem lub Kapuśniak 
Domowe pierogi z mięsem i cebulką, brokuły gotowane/surówka z marchewki i 
jabłka z pestkami słonecznika 
Lub 
Kluski leniwe, surówka z marchewki i jabłka z pestkami słonecznika 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze,  
08.10.2019 
Obiad: Kalafiorowa lub Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem 
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym po hiszpańsku (na odwrót), 
ziemniaki puree, ogórek kiszony 
lub 
Makaron sojowy z warzywami po chińsku  
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
09.10.2019  
Obiad: Zacierkowa lub Ogórkowa 
Pieczone pałki z kurczaka, ziemniaki/ryż jaśminowy, sałatka na bazie sałat z 
sosem vinaigrette/marchewka gotowana  
Lub 
Domowa tortilla z warzywami, sałatka na bazie różnych sałat z sosem 
vinaigrette 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
10.10.2019 
Obiad: Barszcz ukraiński lub Pomidorowa z makaronem 
Bitka wieprzowa w sosie własnym, kopytka/kasza gryczana, mizeria/buraczki na 
ciepło 
Lub 
Kopytka w sosie pieczarkowym, mizeria/buraczki na ciepło 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
11.10.2019 
Obiad: Krupnik lub Kapuśniak z pomidorami 
Filet z miruny w płatkach kukurydzianych, ziemniaki/ryż basmati, surówka z 
kiszonej kapusty/kukurydza na ciepło 
lub 
Domowe pierogi z białym serem, sałatka owocowa 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 
ryba 
 
 
 



 
 
III tydzień 
14.10.2019 
Obiad: Rosół lub Pieczarkowa 
Spaghetti Bolognese,  mix sałat/mix warzyw na parze 
Lub 
Placki ziemniaczane, mix warzyw na parze/śmietana na kwaśno 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze,  
15.10.2019 
Obiad: Jarzynowa lub Ogórkowa 
Gulasz wieprzowy, makaron świderki/kasza pęczak, sałata z ogórkiem 
zielonym, rzodkiewką i papryką z sosem tzatziki/fasolka szparagowa 
Lub 
Makaron tagiatelle z warzywami i serem parmezan,sałata z ogórkiem zielonym, 
rzodkiewką i papryką z sosem tzatziki 
 Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
16.10.2019 
Obiad: Grochowa lub Krupnik z kaszą jaglaną 
Kotlet mielony drobiowy, ziemniaki/kasza jęczmienna, buraczki 
gotowane/surówka z białej rzepy 
lub 
Warzywa w cieście naleśnikowym, ziemniaki/kasza jęczmienna, buraczki 
gotowane/surówka z białej rzepy 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
17.10.2019 
Obiad: Jarzynowa lub Pomidorowa z makaronem 
Indyk pieczony w sosie własnym, kluski pólfrancuskie/kasza gryczana, ogórek 
kiszony/warzywa z grilla (papryka, cukinia, cebula, pieczarki) 
Lub 
Makaron wstążki  z brokułami, cukinią, pieczarkami, pomidorami i serem 
żółtym, ogórek kiszony 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
18.10.2019 
Obiad: Ogórkowa lub Krem z dyni 
Paluszki z ryby mintaj własnej produkcji,  ziemniaki/ryż basmati/surówka z 
kapusty kiszonej/ brokuły gotowane 
lub 
Naleśniki z białym serem, jogurtem naturalnym i polewą z mali 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze,ryba 
 
 



 
 
 
 
IV tydzień 
21.10.2019 
Obiad:  Rosół  lub Fasolowa 
Domowe krokiety z mięsem, sałatka z pomidorów malinowych z 
cebulką/fasolka szparagowa zielona i żółta z bułeczką tartą i masłem 
lub 
Leczo wegetariańskie, sałatka z pomidorów malinowych z  cebulką/fasolka 
szparagowa zielona i żółta z bułeczką tartą i masłem 
22.10.2019 
Obiad:  Kalafiorowa lub Koperkowa z łazankamai 
Panierowana pierś kurczaka, ziemniaki/ryż jaśminowy, buraczki na 
zimno/marchewka baby z masełkiem 
Lub 
Jajka sadzone, ziemniaki/ryż jaśminowy, buraczki na zimno/marchewka baby z 
masełkiem 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
23.10.2017 
Obiad: Zacierkowa lub Ogórkowa 
Makaron tagiatelle z warzywami(pieczarka, cebula, cukinia, papryka) i 
kawałkami piersi kurczaka, surówka z kapusty pekińskiej 
Lub 
Domowe kluski leniwe, surówka z marchewki i ananasa 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
24.10.2019 
Obiad:  Pomidorowa z makaronem lub Pieczarkowa z łazankami 
Schab duszony w sosie własnym, ziemniaki puree/ryż brązowy, jarzynka 
szpinak/surówka z kapusty pekińskiej, ogórka zielonego, papryki czerwonej i 
kukurydzy 
lub 
Lasagne z mozarellą i pomidorami, sos jogurtowo-czosnkowy lub sos 
pomidorowo-ziołowy, jarzynka szpinak/surówka z kapusty pekińskiej, ogórka 
zielonego, papryki czerwonej i kukurydzy 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
25.10.2019 
Obiad: Szczawiowa z ziemniakami i jajkiem lub Jarzynowa 
Dorsz pieczony w piecu, sos grecki z warzyw, ziemniaki,/kasza, „surówka 
wiosenna” 
lub 



Makaron z białym serem i truskawkami, z jogurtem naturalnym 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze, 
ryba 
 
 
 
 
 
V tydzień 
28.10.2019 
Obiad:  Pomidorowa z makaronem lub Grochowa na wędzonce 
Gulasz wieprzowy w sosie własnym, domowe kluski śląskie/kasza 
jęczmiena/mix warzyw z bułeczką tartą i masłem/mizeria 
lub 
Domowe pierogi ruskie, mix warzyw z bułeczką tartą i masłem/mizeria 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
29.10.2019 
Obiad:  Kapuśniak lub Krupnik 
Duszona szynka wieprzowa w sosie własnym, kopytka/kasza gryczana, ogórek 
kiszony/brokuły gotowane na parze z pestkami słonecznika 
lub 
Panierowany grillowany ser camembert z żurawiną, kopytka/kasza gryczana, 
ogórek kiszony/brokuły gotowane na parze z pestkami słonecznika 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
30.10.2019 
Obiad: Rosół lub Fasolowa 
Antrykot z indyka, ziemniaki/makaron świderki, sałatka „wiosenna”/brukselka 
gotowana z masełkiem i bułką tartą 
lub 
Domowe naleśniki z białym serem i jogurtem naturalnym z polewą z truskawek 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
31.10.2019 
Obiad: Żurek z ziemniakami i jajkiem lub Barszcz czerwony czysty z uszkami 
Kotlet mielony drobiowy, ziemniaki/ryż basmati, marchewka z 
groszkiem/sałatka z pomidorów malinowych ze szczypiorkiem 
lub 
Cukinia faszerowana ryżem i pieczarkami, sos pomidorowy, ziemniaki/ryż 
basmati, marchewka z groszkiem/sałatka z pomidorów malinowych ze 
szczypiorkiem 
Zawiera alergeny: mleko, gorczyca, seler korzeniowy, ziarna zbóż, jaja kurze 
 
 


