
Drodzy Rodzice i Wychowankowie… 

• Stołówka Bursy  przygotowuje potrawy zgodnie  z  zasadami  racjonalnego żywienia w oparciu o naturalne świeże dobre jakościowo produkty,  

przy wykorzystaniu warzyw i owoców. Wszystkie potrawy są wykonywane na świeżo przez kuchnię Bursy. 

• Dużym  atrybutem jest  fakt  uwzględniania w menu również upodobań smakowych naszych wychowanków.  

• Jadłospis jest tylko planem! Z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie dlatego zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w związku z tym 

prosimy o wyrozumiałość. 

• Poniżej jadłospis 

Życzymy smacznego!!!  

JADŁOSPIS NA MIESIĄC – LUTY 2023 

 

 

Data: 

 

 

I Śniadanie 

(6:00 – 9:00): 

 

 

II Śniadanie 

(10:00 – 10:30): 

 

Obiad 

(12:00 – 16:00): 

 

Kolacja 

(18:00 – 20:00): 

 

Środa 

01. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Pasztet luksusowy z 

łopatki, 

Pasta z sera 

twarogowego 

półtłustego z 

rzodkiewką i 

szczypiorkiem , 

Dżem, 

Papryka żółta, 

Sałata masłowa, 

Kawa zbożowa, 

Herbata. 

Bułka kajzerka, 

Masło extra, 

Ser żółty Królewski, 

Jabłko. 

 

 

 

 

Zupa zarzucajka. 

 

Risotto z warzywami duszone, 

Kompot malinowy. 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina szynka,  

Ser żółty edamski, 

Sałatka meksykańska, 

Ogórek zielony, 

Sałata masłowa, 

Herbata. 

 

 

 

Czwartek 

02. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Szynka krucha, 

Papryka czerwona  

Sałata masłowa, 

Płatki zbożowe, 

Kawa zbożowa, 

Herbata. 

Bułka ze szpinakiem, 

Masło extra, 

Serek łaciaty, 

Jabłko. 

 

Pieczarkowa. 

 

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem 

duszony. 

Kompot wiśniowy. 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina pierś pieczona z 

indyka, 

Nuggetsy z kurczaka, 

Serek żółty ementaler,  

Ogórek świeży, 

Sałata masłowa, 

Ketchup, 

Musztarda, 

Herbata. 

Piątek 

03.02.2023  

Chleb, 

Masło extra, 

Pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem, 

Rzodkiewka, 

Sałata masłowa, 

Kakao, 

Herbata. 

Bułka kajzerka, 

Masło extra, 

Schab dymem 

wędzony, 

Baton orkiszowy, 

Jabłko. 

 

Ogórkowa. 

 

Ziemniaki z koperkiem. 

Ryba smażona. 

Surówka z kapusty białej kiszonej. 

Kompot śliwkowy. 

 

Chleb, 

Masło extra, 

Schab dymem wędzony,  

Ser żółty edam,  

Pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem, 

Rzodkiewka, 

Sałata masłowa, 

Herbata. 

 

 

Poniedziałek 

06. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Ser biały półtłusty, 

Jogurt owocowy, 

Dżem, 

Herbata. 

Bułka kajzerka, 

Masło extra, 

Ser żółty gouda, 

Jabłko. 

 

 

Zalewajka. 

 

Ziemniaki z koperkiem, 

Pulpet z szynki wieprzowej w sosie 

koperkowo  

- chrzanowym duszony. 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina szynka dymem 

wędzona, 

Kabanos drobiowy, 

Sałatka ziemniaczana, 



  Surówka z kapusty pekińskiej ze 

świeżymi warzywami, 

Kompot truskawkowy. 

Ogórek świeży, 

Sałata masłowa, 

Herbata. 

Wtorek 

07. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Parówki, 

Ketchup, 

Musztarda, 

Papryka czerwona, 

Sałata masłowa, 

Płatki 

kukurydziane, 

Kawa zbożowa, 

Herbata. 

Bułka z ziarnem, 

Masło extra, 

Ser żółty mazdamer, 

Jabłko. 

 

 

 

 

 

 

 

Rosół. 

 

Ziemniaki z koperkiem, 

Kotlet schabowy smażony, 

Fasolka szparagowa, 

Kompot porzeczkowy. 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina krakowska, 

Zapiekanka z pieczarkami i 

serem, 

Ser żółty podlaski, 

Ketchup, 

Rzodkiewka, 

Sałata masłowa, 

Herbata. 

 

Środa 

08. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina schab 

kopcony, 

Pasta z makreli, 

Pomidor, 

Sałata masłowa, 

Kakao, 

Herbata. 

Bułka kajzerka, 

Masło extra, 

Serek topiony , 

Jabłko. 

 

 

 

 

Szczawiowa. 

 

Spaghetti bolognese z szynką 

wieprzową, 

Kompot malinowy. 

 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina pieczeń, 

Ser żółty morski, 

Sałatka z kurczakiem i 

brokułem, 

Papryka czerwona,  

Sałata masłowa, 

Herbata. 

Czwartek 

09. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina szynka z 

kotła, 

Ogórek świeży , 

Sałata masłowa 

Kasza manna na 

mleku, 

Kawa zbożowa, 

Herbata. 

 

Bułka z dynią, 

Masło extra, 

Ser żółty Królewski, 

Jabłko. 

 

Krupnik. 

 

Kopytka, 

Sos z szynki wieprzowej w sosie 

własnym, 

Ogórek kiszony , 

Kompot wiśniowy. 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina polędwica drobiowa, 

Parówkowa na ciepło, 

Ser żółty gouda, 

Ogórek zielony, 

Sałata masłowa, 

Ketchup, 

Musztarda, 

Herbata. 

Piątek 

10. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Pasta z sera 

twarogowego 

półtłustego z 

papryką żółtą i 

szczypiorkiem, 

Dżem, 

Pomidor, 

Sałata masłowa, 

Kakao, 

Herbata. 

Bułka kajzerka, 

Masło extra, 

Wędlina schab 

swojski, 

Bułka słodka, 

Jabłko. 

 

Koperkowa. 

 

Ziemniaki z koperkiem, 

Ryba po grecku smażona, 

Kompot śliwkowy. 

 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina schab swojski, 

Ser żółty złoty mazur, 

Pasta z sera twarogowego 

półtłustego z papryką żółtą i 

szczypiorkiem,  

Pomidor, 

Sałata masłowa, 

Herbata. 

 

 

Poniedziałek 

27. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Ser biały półtłusty, 

Jogurt owocowy, 

Dżem, 

Herbata. 

 

Bułka kajzerka, 

Masło extra, 

Ser żółty gouda, 

Jabłko. 

 

Brukselkowa. 

 

Makaron świderki, 

Gulasz z szynką, pieczarkami, papryką i 

cukinią duszony, 

Ogórek konserwowy, 

Kompot truskawkowy. 

Chleb, 

Masło extra, 

Ser mozzarella, 

Sałatka ryżowa z tuńczykiem, 

Wędlina szynka, 

Pomidor, 

Sałata masłowa , 

Herbata. 



Wtorek 

28. 02.2023 

Chleb, 

Masło extra, 

Jajko gotowane, 

Rzodkiewka, 

Sałata masłowa, 

Płatki zbożowe, 

Kawa zbożowa, 

Herbata.  

Bułka ze szpinakiem, 

Masło extra, 

Pasztet wieprzowy, 

Jabłko. 

 

 

 

 

Pomidorowa z ryżem. 

 

Ziemniaki z koperkiem, 

Udko pieczone, 

Marchew zasmażana z groszkiem, 

Kompot porzeczkowy. 

 

Chleb, 

Masło extra, 

Wędlina pierś gotowana, 

Parówki w cieście  francuskim, 

Serek łaciaty, 

Ogórek świeży, 

Sałata masłowa, 

Ketchup, 

Musztarda, 

Herbata. 
Jadłospis może ulec zmianie !!! 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które ze szczególnym 

uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby osoba spożywająca  posiłek miała świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie 

związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową.  W związku z powyższym przy jadłospisie wywieszonym na stołówce wychowankowie  będą mogli znaleźć informację o 

takowych  alergenach i ilościach wagowych  przygotowanego posiłku.  

Ponadto informujemy iż do przygotowania w /w  posiłków używane są przyprawy: pieprz czarny/ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, 

papryka słodka/ostra, kwasek cytrynowy, cukier waniliowy ,czubryca zielona, czarnuszka, sól zgodnie z przyjętymi normami.  Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać 

śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.  

Do produkcji dań używane są produkty z naturalnych składników: olej rzepakowy, sól dzienna dawka nie przekracza 4 g na osobę, cukier na 300 ml nie przekracza 10 g na osobę.  


