
J A D Ł O S P I S  
 ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 
Poniedzi
ałek 
21.09 
2020 
A 1,3,9 

Pieczywo orkiszowe (35g),masło 
(7g),sałata (5g) kiełbasa żywiecka  
(25g), pomidor (20g) szczypiorek(3g) 
Kawa inka  (200ml)  winogron(50g)  

Zupa krupnik z kaszy jęczmiennej   (250g) indyk  (30g) 
włoszczyzna (30g), ziemniaki (50g)kasza  (20g) natka pietruszki 
(5g) makaron kokardki z serem białym  (150g) polewa 
jogurtowo- truskawkową (15 ml)  kompot wieloowocowy  (200ml)   

  Bułka słodka  z budyniem 
(50g) Herbata miętowa   
(200g)   jabłko (100g) 
 
 

Wtorek 

22.09 
2020 
A 1,3,9 

Pieczywo pszenny  (25g), masło (5g), 
sałata (3g) ser żółty (20g) ogórek świeży 
(15g)   Płatki kukurydziane  (20g) 
mleko (200 ml),   Herbata owocowa  
(200ml) marchewka   (20g) 
 
 

Zupa krem ze świeżych pomidorów  (250ml): marchewka  (30g),  
pietruszka (10g) pomidory (80g) cebula (10g) czosnek (5g)  bazylia  
(15), groszek ptysiowy (10g)  Bitki wieprzowe w sosie własnym 
(70g) ziemniaki   (100g) surówka z kapusty pekińskiej i warzyw 
(65g) kapusta (35) jabłko (10g), marchewka (10g) cebula (5g) natka 
(3g) oliwa z oliwek (2g)  Kompot jabłkowy  (200ml) 

 
Sok (150g) Chrupki (15g)  
gruszka (100g) 

 

Środa  
23.09 
2020 
 
A 1,3,9 

Pieczywo słonecznikowe (35g) , masło 
(7g), sałata (3g)jajka     (20g),kiełki 
rzodkiewki (3g)  Kakao (3g), 
mleko2%(200ml)  
Pomidorki koktajlowe   (20g) 

Zupa ogórkowa z ziemniakami  (250ml): włoszczyzna (30g),  
ziemniaki (50g) ogórki   (30g) koperek (15), natka (5g) śmietana 
(10g). Leczo warzywne z indykiem  (89g) papryka (10g), cukinia 
(10g) cebula (10g) indyk (56g) natka (3g)  makaron penne 
wieloziarnisty (100g) sałata z jogurtem naturalnym i 
szczypiorkiem (60) Kompot  gruszkowy (200ml) 

Koktajl bananowy    (120ml) 
bułeczka półsłodka  (50g) 
śliwka  (100g) 
 
 
 

Czwar
tek  
24.09. 
2020 
A 1,3,9 
 

Pieczywo graham  (25g), masło (5g), 
sałata (2g),pierś gotowana z indyka   
(25g) pomidor   (15g) Płatki na mleku 
(200g) płatki jaglane  
(10g),mleko(200ml) Herbata owocowa 
(200ml)  cząstki jabłka (50g) 

Zupa z czerwonej soczewicy 250mlmarchewka  (30g), soczewica   
(30g), cebula  (10g), czosnek (3g) koncentrat pomidorowy (10g). 
Kotlet mielony  (80g) szynka wp. (56g) jajka (17g) kajzerka (5g) 
bułka tarta (5g)  ziemniaki (100g)  Mizeria (60g) ogórek świeży 
(40g) koperek (5g) szczypiorek (5g) jogurt naturalny (10g)  
Kompot śliwkowy   (150 ml) 

Batonik wielozbożowy (50g) 
Sok 100% kartoniku  (200ml)  
 
 

Piątek  
25. 09 
2020 
A 1,3,4 

Bułka śniadaniowa  (35g), masło (7g), 
ser almette (5g) dżem truskawkowy 
(15g) Kawa zbożowa  na mleku: kawa 
zbożowa (3g), mleko2% (200ml) 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami  (250ml) Włoszczyzna (30g),   
kalafior (30g), ziemniaki (50g) natka.(5g) koper (5g) dorsz w sosie 
koperkowym  (60g):dorsz (56g) mąka (2g) ,olej (5g), jajka (3g), 
koperek (15g), kasza bul gur  (100g). marchewka z groszkiem  (60g) 
Kompot wieloowocowy (200ml)  

Jogurt owocowy (120g) 
biszkopty bez cukru  (25g)   
jabłko (100g) 

Jadłospis tygodniowy może ulec zmianie z powodów technologicznych i przypadków losowych. Pogrubioną czcionką zaznaczono alergeny występujące w posiłkach.   

 Kucharka                                                                                                                          Sporządził       Dyrektor 

 



J A D Ł O S P I S  

21.09.2020 – poniedziałek  
Zupa krupnik z kaszą i  ziemniakami   (300ml)  włoszczyzna (50g) ziemniaki (80g) indyk  (50g) kasza (20g) natka (5g) 

 koper (5g) pieczywo (35g) ,  
 bułka słodka (50g) , 
Jabłko A/1,3,6,7,8,9,10,11/ 

22.09.2020- wtorek  
Bitki wieprzowe w sosie własnym  (350g)schab (100g) cebula  (20g) mąka  (15g) olej (10g) cebula(5g)  ziemniaki (150g)  

surówka z kapusty pekińskiej i warzyw (100g) kapusta (55g) jabłko (10g) cebula (5g)marchewka (10g)szczypiorek (5g) oliwa z oliwek (10g) natka (5g) 
Gruszka A/1,3,6,7,8,9,10,11/ 

23.09.2020- środa  
Zupa ogórkowa z ziemniakami i mięsem    (300g ) włoszczyzna  

(50g) ogórki (50g) ziemniaki (80g) śmietana 12% (15g) filet z indyka (50g)  pieczywo (35g) 
 jogurt z owocami (120g)  
 Śliwka A/1,3,6,7,8,9,10,11/ 

24.09.2020 -czwartek  
 Kotlety mielone  z ziemniakami (300g) szynka  (100g) jajko  (20g) bułka (10g) cebula (10g) olej  (10g) bułka tarta (10g)   

ziemniaki (150g) koperek (2g) ,  
Mizeria (100g) ogórek świeży (75g) szczypiorek (10g) jogurt naturalny (10g) śmietana 12% (10g)  

Nektarynka  A/1,3,6,7,8,9,10,11/ 

25.09.2020 -piątek  
 Dorsz w sosie koperkowym  z kaszą bulgur  (300g)dorsz (100g) mąka (10g) śmietana 12%- (15g)  koperek (15g) olej (10g) kasza 
(150g)Marchewka z groszkiem (100g) masło (10g) 
Jabłko  A /1,3,4,6,7,8,9,10,11/ 
Jadłospis tygodniowy może ulec zmianie z powodów technologicznych i przypadków losowych. Pogrubioną czcionką zaznaczono alergeny występujące w posiłkach.    

  Kucharka                                                                 Sporządził                                                               Dyrektor 

 


