
 

 

JADŁOSPIS 27.03.2023 – 31.03.2023 

27.03.2023 Krupnik jęczmienny, pieczywo. 

28.03.2023 Kotlet schabowy, ziemniaki, buraczki. 

29.03.2023 Paluszki rybne, frytki, surówka z kapusty kiszonej. 

30.03.2023 Ryż z kurczakiem i warzywami. 

31.03.2023 Makaron z serem i skwareczkami, plasterki 

marchewki. 
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”. 

27.03.2023 

Krupnik jęczmienny.  
Krupnik jęczmienny: woda, ziemniaki, kasza jęczmienna (skład: gluten), kości schabowe, marchewka, 

pietruszka, seler, koperek suszony, pieprz czarny i pieprz ziołowy (może zawierać gorczycę, seler, 

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

28.03.2023 

Kotlet schabowy z ziemniakami, buraczki. 
Kotlet schabowy: schab b/kości, jaja, bułka tarta (skład: mąka pszenna/gluten (78%), woda, drożdże, 

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

gluten czy jajka), sól. 

Ziemniaki: ziemniaki, sól. 

Surówka: buraki ćwikłowe (94%), ocet spirytusowy, cukier, sól, woda. 

29.03.2023 

Paluszki rybne, frytki i surówka z kapusty kiszonej. 
Kotlecik rybny: mintaj – filet bez kości, jaja, bułka tarta (gluten), woda, sól, mąka pszenna/gluten, 

olej roślinny, pieprz czarny (może zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, gluten czy jajka), sok  

z cytryny 

Frytki: ziemniaki, olej roślinny, sól 

Surówka:  kapusta kiszona, marchew, cebula, por, olej roślinny, pieprz czarny (może zawierać 

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

z mleka). 

30.03.2023 

Ryż z kurczakiem i warzywami. 
Kurczak duszony z warzywami: filet drobiowy, mieszanka warzywna (kapusta biała, papryka, 

marchew, fasola szparagowa, kukurydza ziarno, seler, por, cebula, groszek zielony, brukselka), kalafior, 

brokuł, koncentrat pomidorowy (koncentrat pomidorowy 30%), papryka słodka, pieprz czarny (może 

zawierać gorczycę, seler, soję, mleko, gluten czy jajka), sól. 

Ryż: ryż biały (gluten).  

 



 

 

31.03.2023 

Makaron z serem białym, skwareczkami i plasterki marchewki. 
Makaron z serem białym: makaron pszenny (mąka pszenna/ gluten), ser twarogowy półtłusty (mleko 

pasteryzowane częściowo odtłuszczone, kultury bakterii fermentacji mlekowej), boczek, sól, marchew. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


