
 

 

JADŁOSPIS 20.03.2023 – 24.03.2023  

20.03.2023 Zupa jarzynowa, pieczywo. 

21.03.2023 Filet drobiowy, ziemniaki, surówka z kapusty białej  

i ogórka. 

22.03.2023 Łazanki, plasterki marchewki 

23.03.2023 Zapiekanka ziemniaczana i ogórek kiszony. 

24.03.2023 Kotleciki rybne, ziemniaki i surówka z kapusty 

czerwonej i papryki. 
Kolorem  zaznaczono alergeny pokarmowe. 

Do przygotowania potraw używane są przyprawy mogące być źródłem alergenów pokarmowych:  

„w związku z używaniem w zakładzie selera, mleka (łącznie z laktozą), jaj, soi i glutenu, produkt może 

zawierać śladowe ich ilości”. 

20.03.2023 

Zupa jarzynowa. 
Zupa jarzynowa: woda, ziemniaki, zupa jarzynowa mrożona (warzywa w zmiennych proporcjach: 

marchew, fasola szparagowa, różyczki kalafiora, pietruszka, pory), kości schabowe, śmietana 30% 

(pasteryzowana z mleka), mąka pszenna (gluten), suszony koperek, suszona pietruszka, liść laurowy, 

ziele angielskie, pieprz czarny (może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, gluten czy jajka), pieprz 

ziołowy (gorczyca biała, kolendra, kminek, papryka ostra, czosnek , kozieradka, majeranek), sól. 

21.03.2023 

Filet drobiowy z ziemniakami i surówką z kapusty białej i ogórka. 
Filet drobiowy: filet z piersi z kurczaka, jaja, bułka tarta (gluten, woda, drożdże, sól), olej roślinny, 

pieprz czarny i pieprz ziołowy (może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, gluten czy jajka), sól 

Ziemniaki: ziemniaki, sól 

Surówka:  kapusta biała, marchew,  ogórek szklarniowy, cebula, olej roślinny, pieprz czarny (może 

zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, gluten czy jajka), sok z cytryny, śmietana 22% (śmietanka 

pasteryzowana z mleka). 

22.03.2023 

Łazanki i cząstki papryki. 
Łazanki: makaron łazanki (skład: mąka makaronowa pszenna/gluten), kapusta biała, filet  

z piersi z kurczaka, kiełbasa zwyczajna (skład: mięso wieprzowe 82%, tłuszcz wieprzowy 7%, woda, 

sól, izolat białka sojowego, błonnik pszenny/gluten, stabilizatory: cytrynian sodu, trójfosforan 

pięciosodowy, barwnik E120, glukoza, cukier, przyprawy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, 

substancja konserwująca: azotyn sodu), cebula, koncentrat pomidorowy (koncentrat pomidorowy 30%), 

olej roślinny, sól, papryka słodka, czosnek, pieprz czarny i pieprz ziołowy (może zawierać gorczycę, 

seler, soję, mleko, gluten czy jajka), ziele angielskie, liść laurowy. 

Plasterki marchewki 

23.03.2023 

Zapiekanka ziemniaczana i ogórek kiszony. 
Zapiekanka ziemniaczana: ziemniaki, kiełbasa podwawelska (skład: mięso wieprzowe 82%, tłuszcz 

wieprzowy 7%, woda, sól, izolat białka sojowego, błonnik pszenny/gluten, stabilizatory: cytrynian 

sodu, trójfosforan pięciosodowy, barwnik E120, glukoza, cukier, przyprawy, przeciwutleniacz: 



 

 

askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu), jaja, śmietana 22% (śmietanka 

pasteryzowana z mleka), cebula, olej roślinny, pieprz ziołowy (gorczyca biała, kolendra, kminek, 

papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek), pieprz czarny, zioła prowansalskie  

(skład: oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek), sól. 

Surówka: ogórek kiszony (ogórki, liść laurowy, ziele angielskie, sól, czosnek, chrzan, koper). 

24.03.2023 

Kotleciki rybne, ziemniaki i surówka z kapusty czerwonej  

i papryki. 
Filet rybny: miruna patagońska – filet bez kości, jaja, bułka tarta (mąka pszenna/gluten), woda, 

drożdże, sól), mąka pszenna/gluten, olej roślinny, pieprz czarny (może zawierać gorczycę, seler, soję, 

mleko, gluten czy jajka), sok z cytryny 

Ziemniaki 

Surówka: kapusta czerwona, marchew, cebula, por, marchew, papryka, olej roślinny, sok z cytryny, 

pieprz czarny (może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, gluten czy jajka), śmietana 22%  

( z mleka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


