
JADŁOSPIS 7.11.2022r. – 10.09.2022r. 

PONIEDZIAŁEK – 7.11.2022r. SKŁADNIKI: 

Zupa pomidorowa z makaronem 

Kotlet schabowy panierowany 

 Ziemniaki  

Sałata lodowa 

Kompot owocowy/woda 

 

Zupa pomidorowa na wywarze z kurczaka, woda, sól niskosodowa, pieprz ziarnisty, liść laurowy, ziele angielskie, marchew, 

ziemniaki, pietruszka, seler, por, mleko, mąka pszenna typu 750, śmietana 18%, koncentrat pomidorowy, nać pietruszki, 

Makaron – mąka makaronowa pszenna, 

Kotlet schabowy panierowany – mięso wieprzowe – schab, sól niskosodowa, pieprz mielony, papryka słodka, papryka ostra, 

mąka pszenna typu 750, śmietana 18%, jaja, bułka tarta, olej rzepakowy,  

Ziemniaki, 

Salata lodowa – sałata lodowa, pieprz, cukier, sól niskosodowa, olej rzepakowy, 

Kompot owocowy – mieszanka kompotowa: wiśnia, śliwka, malina 

WTOREK – 8.11.2022r. SKŁADNIKI:   

Zupa pieczarkowa z makaronem 

Kotlet mielony 

Ziemniaki 

Sałatka z ogórka kiszonego z cebulą 

Kompot owocowy/woda 

Zupa pieczarkowa na wywarze z kurczaka, woda, sól niskosodowa, pieprz ziarnisty, liść laurowy, ziele angielskie, marchew, 

ziemniaki, pietruszka, seler, por, mleko, mąka pszenna typu 750, śmietana 18%, pieczarki świeże, nać pietruszki, 

Makaron – mąka makaronowa pszenna, 

Kotlet mielony – mięso wieprzowe – łopatka, karkówka, boczek surowy, sól niskosodowa, pieprz mielony, papryka słodka, 

papryka ostra, olej rzepakowy, czosnek granulowany, mąka pszenna, jaja, olej rzepakowy, 

Ziemniaki, 

Sałatka z ogórka kiszonego z cebulą – ogórek kiszony, pieprz, cukier, sól niskosodowa, koper świeży, cebula, 

Kompot owocowy – mieszanka kompotowa: wiśnia, śliwka, malina 

ŚRODA – 9.11.2022r. SKŁADNIKI:  

 

 

Zupa gulaszowa 

Pieczywo 

Kluski kopytka 

Kapusta kiszona gotowana 

Zupa gulaszowa na wywarze z warzyw: marchew, ziemniaki, pietruszka, seler, por, woda, sól niskosodowa, pieprz ziarnisty, liść 

laurowy, ziele angielskie, mleko, mąka pszenna typu 750, śmietana 18%,  majeranek, papryka czerwona, szynka wieprzowa, nać 

pietruszki, 

Pieczywo – chleb mieszany: chleb pszenny – mąka pszenna typ 750, woda, drożdże, sól, chleb razowy – mąka żytnia razowa typ 

2000, mąka pszenna typ 750, woda, drożdże, sól, chleb żytni – mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 750, woda, drożdże, sól, 

Kluski kopytka – ugotowane ziemniaki, mąka pszenna typ 750, mąka ziemniaczana, jaja, sól niskosodowa,  



 

 

 

Jabłko 

Kompot owocowy/woda 

 

Kapusta kiszona gotowana – kapusta kiszona gotowana, cebula, sól niskosodowa, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy, 

Owoc – jabłko, 

Kompot owocowy – mieszanka kompotowa: wiśnia, śliwka, czarna porzeczka 

CZWARTEK – 10.11.2022r. SKŁADNIKI:  

 

Barszcz biały z makaronem 

Skrzydełka z kurczaka panierowane 

Ziemniaki 

Surówka z kapusty pekińskie z ziarnami 

słonecznika  

Rogal Marciński 

Kompot owocowy/woda 

 

Barszczyk biały na wywarze z kurczaka, woda, sól niskosodowa, pieprz ziarnisty, liść laurowy, ziele angielskie, marchew, 

pietruszka, seler, por, mleko, mąka pszenna typu 750, śmietana 18%,  majeranek, śmietana ukwaszana 12%, 

Makaron – mąka makaronowa pszenna, 

Skrzydełka z kurczaka panierowane – mięso drobiowe – skrzydełka z kurczaka, sól niskosodowa, pieprz mielony, papryka 

słodka, papryka ostra, olej rzepakowy, mąka pszenna typu 750, 

Ziemniaki, 

Surówka z kapusty pekińskiej z ziarnami słonecznika – kapusta pekińska, marchew, por, nać pietruszki, pieprz mielony, cukier, 

sól niskosodowa, sok z cytryny, ziarno słonecznika, 

Rogal Marciński – ciasto półfrancuskie, nadzienie z maku białego z dodatkiem rodzynek, orzechów i skórki pomarańczy, 

Kompot owocowy – mieszanka kompotowa: wiśnia, śliwka, malina 


