
DZIEŃ JADŁOSPIS SKŁADNIKI 

 

 

 

 

 

22.05.2023 

 
 
 
 
 
ZUPA PIECZARKOWA 
Z CHLEBEM 
SPAGHETTI Z SEREM 
LEMONIADA  

- ziemniaki,  łopatka b/k, marchew, pietruszka, seler, por, 

pieczarka, śmietana(śmietanka z mleka), mąka pszenna, 

masło(śmietanka), cebula, mieszanka warzyw 

suszonych(seler), ziele angielskie, liść laurowy, sól, natka 

pietruszki 

- drożdże, woda, mąka żytnia i pszenna 

- łopatka b/k, szynka b/k, oregano, bazylia, konc. 

pomidorowy, olej, pieprz, sos , cebula, ziele angielskie, liść 

laurowy, mieszanka warzyw suszonych (seler), makaron, 

mąka pszenna, sól, papryka mielona, czosnek, ser 

żółty(mleko) 

- cukier, woda, cytryna 

 

 

 

 

23.05.2023 

  

 

 

                               DZIEŃ WOLNY  

                                       - EGZAMINY 

 

 

 

24.05.2023 

  

                               DZIEŃ WOLNY  

                                       - EGZAMINY 

 

 

 

25.05.2023 

  

                               DZIEŃ WOLNY  

                                       - EGZAMINY 

 

 

 

26.05.2023 

 
 
ZUPA FASOLOWA  
Z CHLEBEM 
PIEROGI RUSKIE  
ZE SKWARKAMI 
HERBATA Z MIODEM 
  

- łopatka b/k, marchew, pietruszka, seler, por, ziemniaki, 

fasola, boczek wędzony, cebula, czosnek, mieszanka 

warzyw suszonych(seler), majeranek, sól, papryka mielona, 

koper 

- drożdże, woda, mąka żytnia i pszenna 

- ziemniaki, ser twarogowy(mleko), słonina, boczek 

wędzony, mąka pszenna, jaja, olej, cebula, sól 

- woda, herbata, cytryna, miód 

• Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ МЕНЮ СКЛАДНИКИ 

 

 

 

 

 

22.05.2023 

 
 
 
 
ГРИБНИЙ СУП З 
ХЛІБОМ 
СПАГЕТІ З СИРОМ                  
ЛИМОНАД    
 
 

 
 

- картопля, лопатка без кістки, морква, корінь петрушки, 

селера, цибуля-порей, печериці, сметана (молочні 

вершки), пшеничне борошно, масло (вершки), цибуля, 

суміш сушених овочів (селера), духмяний перець, 

лавровий лист, сіль, петрушка                                                                                                                               

- дріжджі, вода, борошно житнє і пшеничне                                            

- лопатка без кістки, шинка без кістки, орегано, базилік, 

томатний концентрат, олія, перець, соус, цибуля,  

духмяний перець, лавровий лист, суміш сушених овочів 

(селера), макарони, пшеничне борошно, сіль, мелена 

паприка, часник, твердий сир (молоко)                                                                                                             

- цукор, вода, лимон                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

23.05.2023 

  

 

                                ВИХІДНИЙ                                                                                                                    

                                           - ЕКЗАМЕНИ 

                                

 

 

 

24.05.2023 

  

                               ВИХІДНИЙ                                                                                                                    

                                           - ЕКЗАМЕНИ 

 

 

 

 

25.05.2023 

  

                                ВИХІДНИЙ                                                                                                                    

                                           - ЕКЗАМЕНИ 

 

 

 

 

26.05.2023 

 
 

КВАСОЛЕВИЙ СУП З 
ХЛІБОМ                                   
ВАРЕНИКИ З СИРОМ 
ТА КАРТОПЛЕЮ ЗІ 
ШКВАРКАМИ                                
ЧАЙ З МЕДОМ  

- лопатка без кістки, морква, петрушка, селера, цибуля-

порей, картопля, квасоля, копчений бекон, цибуля, 

часник, суміш сушених овочів (селера), майоран, сіль, 

мелена паприка, кріп                                                                                                                          

- дріжджі, вода, борошно житнє та пшеничне                                                                                

- картопля,  сир твороговий (молоко), сало, копчений 

бочок, пшеничне борошно, олія, цибуля, сіль                                                                                           

- вода, чай, лимон, мед                                                                          

• Меню може змінюватися з поважних причин 

 


