
JADŁOSPIS DEKADOWY   16.03 - 29.03.2021r 

 

DATA I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE  OBIAD 

Wtorek        

16.03.2021r 

 

Kanapki ( pieczywo 

mieszane*) z masłem, sałatą,  

pastą jajeczną, szczypior 

(214 kcal) szynką wieprzową 

i papryką (256kcal)                           

Kakao (103 kcal)     (1,3,4) 

Kasza kuskus na 

mleku,(130 kcal)       

banan  (95  kcal) (1,3) 

 

 

 

Zupa wiejska z ziemn.*         

( 279kcal), indyk w sosie       

( 248kcal), kasza jęczmienna 

sok jabłkowy* (43kcal)  

(1,2,3,11) 

Środa          

17.03.2021r 

Kanapki (pieczywo 

mieszane*) z masłem, sałatą, 

rolada drobiowa,   ( 99kcal) 

serem żółtym i  pomidorem,  

( 267) szczypior,                                  

Kawa z mlekiem (101 kcal)                                   

(1,2,3,4) 

Płatki jaglane  na mleku,   

( 70 kcal) jabłko (46 kcal), 

(1,3) 

 

 

 

Barszcz ukraiński* z 

ziemniakami ( 277 kcal),  

placki ziemniaczano - 
twarogowe  (334 kcal), 

surówka: marchew z  

ananasem  ( 59 kcal), jogurt 

jagodowy do picia (70 kcal), 

(1,2,3,4,) 

Czwartek 

18.03.20201r 

Kanapki ( pieczywo 

mieszane*) z masłem, pasta 

twarogowa   ( 267kcal), 

szynką drobiową  (210kcal), 

papryka,                         

Kakao (103kcal)                   

(1,3,4) 

 

Kasza manna na mleku z 

truskawkami,  ( 83 kcal)               

(1,3) 

 

 

 

 

 

Zupa pieczarkowa* z 

ziemniakami,                         

( 265kcal) bitki wieprzowe 

w sosie własnym (195 kcal), 

kasza gryczano – jęczmienna, 

marchew z porem (97 kcal), 

sok Kubuś marchewkowo - 

jabłkowy*  ( 46 kcal)                   

(1,2,3,11) 

Piątek        

19.03.2021r 

Kanapki (pieczywo 

mieszane*) z masłem, pastą z 

tuńczyka z serkiem 

naturalnym, ( 267 kcal) 

szynką gotowaną, ( 210kcal) 

ogórek świeży, natka 

pietruszki, Kawa na mleku    

( 101kcal)   (1,3,4,) 

Płatki owsiane na 

mleku,(187 kcal)                        

mandarynka(42 kcal),   

(1,2,3) 

 

Kapuśniak z kisz.kap.  

ziemniakami*(288kcal), 

kotlet jajeczny (275kcal), 

ziemniaki, surówka: kapusta 

pekińska marchew, papryka, 

oliwa,(56kcal) przyprawy, 

sok 

pomarańczowy*,(1,2,3,11) 

Poniedziałek 

22.03.2021r 

Kanapki (pieczywo 

mieszane*) z masłem, z 

serem żółtym, ( 210 kcal) 

szynką gotowaną,  ( 267kcal) 

ogórkiem świeżym, natka 

pietruszki,  Kawa na mleku   

( 101kcal)   (1,3,4,) 

Płatki orkiszowe na 

mleku(70 kcal),                      

kiwi( 56 kcal)  (1,3) 

 

Rosół z makaronem* ( 265 

kcal), potrawka z kurczaka    

( 148 kcal), ziemniaki, 

fasolka szparagowa( 83kcal), 

sok pomarańczowy 

rozrobiony z wodą, (43 kcal)  

(1,3,11) 

 



Wtorek        

23.03.2021r 

 

Kanapki ( pieczywo 

mieszane*) z masłem, sałatą, 

pasztetem pieczonym z 

kurczaka,( 156 kcal) i  

jajkiem(152 kcal), ogórek 

kiszony, Kawa z mlekiem 

(101 kcal) (1,3,4,) 

Biszkopt z jabłkami  

(337 kcal), mleko (1,3,7) 

 

 

 

 

 

Krupnik z płatkami ryżowymi 

i ziemniakami(315 kcal)  

gołąbki w sosie 
pomidorowym, (300 kcal), 

ziemniaki, sok z czarnej 

porzeczki (43kcal),          

(1,2,3,11)   

Środa         

24.03.2021r 

 

Kanapki (pieczywo 

mieszane*) z masłem z 

sałatą, rolada drobiowa,             

( 99kcal) serem żółtym i  

pomidorem, ( 267) szczypior,                                  

Kawa z mlekiem (101 kcal)                                   

(1,2,3,4) 

Płatki  ryżowe na 

mleku,( 80 kcal)                  

banan  ( 95 kcal)    ( 1,3) 

Zupa z soczewicy*, ( 345kcal) 

kluski leniwe z serem (180 

kcal),  marchew z  jabłkiem;    

( 59 kcal) jogurt z truskawkami 

do picia  (56 kcal)                        

(1,2,3,4,11) 

Czwartek  

25.03.2021r 

Kanapki (pieczywo 

mieszane*),  twaróg z 

jogurtem  (210kcal), szynką 

drobiową i pomidorem            

(210 kcal),  Kakao                

(103kcal)    (1,3,4) 

Płatki żytnie na mleku,       

( 110 kcal)      

pomarańcza (47 kcal) 

(1,3) 

 

 

Zupa szczawiowa* z ziemn. 

(265kcal), pulpety wp. w sosie 

własnym,( 174 kcal) 

ziemniaki, surówka buraczki 

(97 kcal),sok jabłkowy*        

(43 kcal), (1,2,3,11) 

Piątek      

26.03.20201r 

Kanapki (pieczywo 

mieszane*) z masłem, pastą z 

tuńczyka z serkiem 

naturalnym,  ( 267 kcal) 

szynką gotowaną, ( 210kcal) 

ogórek świeży, natka 

pietruszki,  Kawa na mleku                 

( 101kcal)   (1,3,4,9) 

Makaron na 

mleku(67kcal),      

banan( 95 kcal) (1,3) 

 

 

 

 

 

 

Krupnik z kaszą *i ziemn.  

(334 kcal),ryba 

smażona,(283kcal)  ziemniaki 

(147 kcal) , sur: z kapusty 

kiszonej z papryką (11 kcal), 

sok pomarańczowy * (43 kcal), 

(1,2,3,9,11) 

Poniedziałek       

29.03.2021r 

Kanapki ( pieczywo 

mieszane*) z masłem, serem 

żółtym z pomidorem( 

267kcal) szynką wieprzową z 

pomidorem (210 kcal),  

Kawa z mlekiem,             

(101kcal)      (1,3,4) 

Ryż na mleku z musem 

jabłkowym, 

(235kcal)(1,3) 

 

 

 

Zupa jarzynowa z 

ziemniakami*(279kcal) kotlet 

schabowy(203 kcal), 

ziemniaki, sur: wiosenna       

(83 kcal) sok jabłkowy*                   

( 1,2,3,11) 

 

 ywozar ,intyż ,ikswonotlab belhc :enazseim owyzceiP ٭ 

* Masło extra 82% 

* Zupy zabielane śmietaną 18%; wszystkie zupy gotowane są na wywarze mięsno - 

warzywnym 



* Soki owocowe rozcieńczone wodą 

W kuchni stosowane są składniki alergenne: zboża zawierające gluten, mleko i przetwory 

mleczne, jaja, ryby, seler, gorczyca i pochodne. 

 

 

 

 


