
JADŁOSPIS OD 26.10.2020 DO 30.10.2020
Data Śniadanie II śniadanie Obiad

26.10.2020
poniedziałek

Kakao*7(120ml), pieczywo 
pszenne*1 (30g), masło*7, 

ogórek zielony(8g) 
ser żółty*7(10g), 

herbata z cytryną(120ml)

Kajzerka*1 z  
serkiem 

śmietankowym*7
z rzodkiewką i 

szczypiorkiem(30g), 
herbata z cytryną 

(150ml)

Zupa żurek z jajkiem*1,3,9
i ziemniakami (180g)

Zapiekanka z makronem świderki i 
warzywami (pieczarki, papryka, pomidor, 

cebula) z serem*1,3,7(120g) 
kompot(150ml) 

27.10.2020
wtorek

Kawa Inka*1,7(120ml) 
pieczywo mieszane*1(30g), 

masło*7, pasta shreka z 
groszku zielonego ze 

słonecznikiem i majonezem*
3(10g),  

papryka czerwona(10g)
herbata z naszej mięty(120ml)

Jabłko, biszkopty*
1(15g), herbata z 

naszej mięty(150ml)

Zupa jarzynowa*9 z natką pietruszki 
zabielana jogurtem*7 (180g)

Pulpety warzywne w sosie pomidorowym
1,3(50g), kasza pęczak*1(90g), marchewka 

z chrzanem(40g), kompot (150ml) 

28.10.2020
środa

Płatki śniadaniowe na mleku*
1,7(120ml), pieczywo 

mieszane*1(30g), masło*7,  
ser żółty Gouda*3(10g), 

pomidor(10g),
herbata owocowa(120ml)

Banan, chrupki 
kukurydziane 

Tygryski, herbata 
owocowa(150ml)

Zupa pieczarkowa*9 z makaronem*1,3 
i natką pietruszki(180g)*1,9

Placki ziemniaczane*1,3 z cukinią i ze 
śmietaną*7(100g), kompot (150ml)

29.10.2020
czwartek

Kakao*7(120ml) 
pieczywo pszenne*1(30g), 

masło*7, pasta z fasoli z cebulą 
smażoną(16g),

ogórek zielony(8g)
herbata z cytryną i 
miodem(120ml) 

Chałka*1,7 z 
masłem*7 i dżemem 

owoce leśne 
niskosłodzonym(30g)

herbata z cytryną i 
miodem(120ml)

Zupa krem z brokułów*9 z jogurtem 
naturalnym*7 i grzankami*1,3(180g)

Pieczony kotlet z jajka*1,3(70g), 
ziemniaki(100g), surówka z czerwonej 

kapusty(70g), kompot(150ml)
30.10.2020

piątek
Kawa Inka*1,7(120ml) 

pieczywo mieszane*1(30g), 
masło*7, 

jajko na twardo*3, 
zmajonezem*3,4,10 

(10g),rzodkiewka(8g), 
herbata z cytryną(120ml)

Kajzerka*1z 
pasztetem z 

ciecierzycy*1,3,7,10 
(30g) herbata z 
cytryną(120ml)

Zupa barszcz czerwony*9, zabielany 
jogurtem*7(180g)

Fasolka po bretońsku Vege*1(140g), 
pieczywo pszenne*1, kompot (150ml)

UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25.10.2011 R
PODKREŚLENIEM ZAZNACZONE SA SUBSTANCJE LUB PRODUKTY 
POWODUJĄCE ALERGIELUB REAKCJE NIETOLERANCJI
*ALERGENY:
1. Zboża zawierające gluten  2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Łubin
13. Mięczaki 14. Dwutlenek siarki
Kompot gotujemy z 4 składników: śliwek bez pestek, truskawek, czarnych porzeczek oraz 
jabłka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie z przyczyn od nas nie zależnych po 
uprzednim powiadomieniu. 
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Usługi Gastronomiczne-Catering G.S. Markowscy Sebastian Markowski ul, Basztowa 76/5, 58-316 
Wałbrzych, 

NIP: 886-285-79-26

JADŁOSPIS OD 02.11.2020 DO 06.11.2020
Data Śniadanie II śniadanie Obiad

02.11.2020
poniedziałek

Kakao*7(120ml), pieczywo 
pszenne*1 (30g), masło*7, ser 
topiony Emmentaler*7(12g), 

ogórek zielony(10g), 
herbata z cytryną(120ml)

Kajzerka*1 z masłem*
7 serem żółtym 

Gouda*7 i  
rzodkiewką(30g),, 
herbata z cytryną 

(150ml) 

Zupa pomidorowa z ryżem*9 
zabielana jogurtem*7(180g)

Racuchydrożdżowe z bananami*
1,3,7(90g) 

woda z sokiem malinowym(150ml) 
03.11.2020

wtorek
Kawa Inka*1,7(120ml) 

pieczywo mieszane*1(30g), 
masło*7, serek śmietankowy*7 

ze szczypiorkiem(8g), 
pomidor(10g) 

herbata z cytryną i 
miodem(120ml)

Jabłko,  
wafel ryżowy

herbata z cytryną i 
miodem(120ml)

Rosół warzywny*9 z makaronem*1,3 
i natką pietruszki(180g)

Smażony falafel z ciecierzycy z tahini*
1,3,6(50g), ziemniaki(100g), marchewka z 

groszkiem*1(40g), 
kompot (150ml) 

04.11.2020
środa

Pieczywo mieszane*1(30g), 
masło*7, pasta jajeczna z 

majonezem*3,10(8g), 
papryka czerwona(10g), 

herbata owocowa(120ml)

Banan,
bułeczka maślana*

1,3,7, 
herbata owocowa 

(150ml) 

Zupa kalafiorowa*9 
z jogurtem naturalnym*7 
i kaszą jaglaną*1(180g)

Kopytka z bułka tartą*1,3(100g) kapusta 
zasmażana*1(50g), kompot (150ml)

05.11.2020
czwartek

Kakao*7(120ml) 
pieczywo pszenne*1(30g), 
masło*7, jajko na twardo*3 
(8g), ogórek zielony(10g)
herbata z cytryną(120ml) 

Śliwki, 
kisiel domowy 

malinowy z owocami*
1(100g), herbata z 
cytryną (150ml) 

Zupa jesienna*1,9 z dynią i grzankami
1,3(180g)

Gulasz z kalafiora, marchewki, fasoli, 
papryki  i cebuli*1(95g), makaron 

świderki*1,3(100g), sałatka 
szwedzka(60g), kompot(150ml) 

06.11.2020
piątek

Kawa Inka*1,7(120ml) 
pieczywo mieszane*1

(30g), masło*7, 
humus pomidorowy*

1,6,10(8g),
papryka czerwona(8g), 

herbata z cytryną(120ml)

Ciasto drożdżowe z 
wiśniaminaszego 

wypieku*1,3,7 
herbata z cytryną

(150ml) 

Zupa ogórkowa*9 z ryżem, 
jogurtem naturalnym*7 i natką 

pietruszki(180g)

Pieczone brokuły z bułką tartą i serem 
żółtym*1,3,7(60g), ziemniaki(100g), 

surówka z kapusty kiszonej(60g),
kompot (150ml)

UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25.10.2011 R
PODKREŚLENIEM ZAZNACZONE SA SUBSTANCJE LUB PRODUKTY 
POWODUJĄCE ALERGIELUB REAKCJE NIETOLERANCJI
*ALERGENY:
1. Zboża zawierające gluten  2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne
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10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Łubin
13. Mięczaki 14. Dwutlenek siarki
Kompot gotujemy z 4 składników: śliwek bez pestek, truskawek, czarnych porzeczek oraz 
jabłka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie z przyczyn od nas nie zależnych po 
uprzednim powiadomieniu. 

Usługi Gastronomiczne-Catering G.S. Markowscy Sebastian Markowski ul, Basztowa 76/5, 58-316 
Wałbrzych, 

NIP: 886-285-79-26
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