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W diecie bezmlecznej: zupy niezabielane, masło roślinne bądź masło bez laktozy 

(przy nietolerancji laktozy), zamiast mleka, kawy, kakao – napój sojowy lub herbata. 

Dzieci na życzenie dostają do picia wodę niegazowaną, dostępną przez cały dzień. 

Jadłospis może ulec zmianie. 

 

 

Data 

 
Śniadanie Obiad Podwieczorek 

6.02.2023 

Poniedziałek 
 

Parówka śląska 

Herbata z cytryną 

Pomidor 

Herbata z cytryną 

Zupa brokułowa z ziemniakami 

Kluski na parze w sosie 

truskawkowym 

Kompot z owoców mieszanych 

banan 

Bułka z pastą z wędliny, 

ogórek kiszony 

Herbata owocowa 

Alergeny 
Gluten, mleko, jaja , seler, soja, 

gorczyca 
Gluten, mleko, jaja, seler 

Gluten, mleko, jaja, seler, soja, 

gorczyca 

 

7.02.2023 

Wtorek 

 

 

Chleb ziarnisty z masłem, 

pasztetem i pomidorem 

Herbata z cytryną 

Barszcz ukraiński z fasolą 

Pierogi ukraińskie 

Kompot z owoców mieszanych 

winogrona 

Koktajl jagoda- banan na 

maślance 

Bułka kanapkowa z masłem 

Woda niegazowana 

Alergeny 
Gluten, mleko, jaja, seler, soja, 

gorczyca 
Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko 

 

8.02.2023 

Środa 

 

Bułka z masłem, sałata, 

wędlina, ser żółty, ogórek 

zielony 

Herbata owocowa 

Rosół z makaronem 

Filet rybny w sosie warzywnym, 

ziemniaki 

Kompot z owoców mieszanych 

Chleb z masłem  

i twarogiem na słodko 

Herbata z cytryną 

Alergeny 
Gluten, mleko, jaja, seler, soja, 

gorczyca 
Gluten, jaja, seler, ryby Gluten, mleko 

 

9.02.2023 

Czwartek 

 

Chleb z masłem, jajko na 

twardo w sosie ze 

szczypiorkiem 

Chleb z masłem, papryka 

Kawa zbożowa z mlekiem 

Zupa krem z żółtych warzyw  

z grzankami 

Spaghetti z mięsem mielonym i sosem 

pomidorowym 

Kompot z owoców mieszanych 

Budyń 

Biszkopty 

Woda niegazowana 

Alergeny Gluten, mleko, jaja Gluten, mleko, jaja, seler Gluten, mleko 

 

10.02.2023 

Piątek 

 

Płatki corn flakes z mlekiem 

Chleb z masłem 

Herbata, woda niegazowana 

jabłko 

Żurek z kiełbasą 

Kotlety kalafiorowe, ziemniaki, 

Sałata lodowa z pomidorami z cebulką 

i śmietaną 

Kompot z owoców mieszanych 

Tosty z chleb graham  

z wędliną i serem 

ketchup 

Herbata owocowa 

Alergeny Gluten, mleko Gluten, mleko, jaja, seler, soja, gorczyca 
Gluten, mleko, jaja, seler, soja, 

gorczyca 


