
                                                             JADŁOSPIS DEKADOWY   18.05 - 31.05.2023r 

 

 

 I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE  OBIAD 

Czwartek  

18.05.2023r 

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 ogórkowa* z ziemniakami,( 307kcal) 

indyk pieczony z jabłkami, ziemniaki 

pieczone, (250 kcal) ogórek świeży, sok 

Kubuś marchewkowo - jabłkowy*  ( 46 

kcal)                   (1,2,3,11) 

Piątek        

19.05.2023r 

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 jaglane na mleku,(187 kcal)                        

gruszka (58 kcal),   (1,2,3) 

 

Zupa z kapusty kiszonej * z ziemniakami   

(288 kcal), ryba w warzywach, ziemniaki        

( 186 kcal); kompot wieloowocowy,(40kcal) 

banan,                      ( 95kcal)  (1,2,3,9,11) 

Poniedziałek 

22.05.2023r

 

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 owsiane na mleku  (63 kcal), 

banan ( 95kcal)  (1,3) 

Zupa brokułowa* z ziemniakami( 254 kcal), 

spaghetti mięsno - warzywne, ( 487 kcal) 

sok pomarańczowy rozrobiony z wodą,        

( 43 kcal )            (1,3,11) 

 

 



Wtorek        

23.05.2023r 

 

Kanapki ( pieczywo mieszane*) z 

masłem, pasztetem pieczonym z 

kurczaka,( 156 kcal) i  

jajkiem(152 kcal), ogórek 

kiszony, Kawa z mlekiem (101 

kcal) (1,3,4,) 

Bułka paryska z miodem (348 kcal), 

mleko (1,3,7) jabłko ( 114kcal) 

Zupa jarzynowa* i ziemniakami (104 

kcal), gulasz wieprzowy sosie 

własnym, kasza jęczmienna (267 kcal), 

kapusta młoda z marchewką i papryką 

(11kcal), sok z czarnej porzeczki           

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

Środa         

24.05.2023r 

 

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 fasolowa* z kiełbasą i ziemniakami,         

( 390kcal) placki drożdżowe (217 kcal),  

marchew z  jabłkiem;    ( 59 kcal) jogurt z 

truskawkami do picia  (56 kcal)                        

(1,2,3,4,11) 

 

Czwartek  

25.05.2023r 

Kanapki (pieczywo mieszane*),  

twaróg z jogurtem  (210kcal), 

szynką drobiową i pomidorem         

( 210 kcal),  Kakao                

(103kcal)    (1,3,4) 

Płatki żytnie, mleko, ( 110 kcal) 

pomarańcza (47 kcal) (1,3) 

Zupa burakowa* z ziemniakami(265kcal), 

pieczeń schabowa w sosie własnym,( 174 

kcal) kasza bulgur, surówka marchew z 

porem(97 kcal),   sok jabłkowy*(43 kcal), 

(1,2,3,11) 

Piątek        

26.05.2023r 

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) 

 

Kaszka kukurydziana na 

mleku(67kcal), winogrono( 69 kcal) 

(1,3) 

Zupa pomidorowa z ryżem * (279 kcal), 

pulpety  rybne w sosie pieczarkowym, 

ziemniaki (147 kcal) , ogórek świeży  

(12kcal), sok pomarańczowy *  (43 kcal), 

(1,2,3,9,11) 



Poniedziałek       

29.05.2023r 

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 wiejska z kluskami lanymi*(265kcal) 

kotlet schabowy(203 kcal), ziemniaki, sałata 

ze śmietaną (14 kcal) sok jabłkowy*                   

( 1,2,3,11) 

Wtorek       

30.05.2023r 

Kanapki ( pieczywo mieszane*) z 

masłem, 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 kalafiorowa z ziemniakami*                   

( 299kcal), kotlet mielony  ( 283kcal), 

ziemniaki, mizeria  (14kcal),       sok 

jabłkowy* (43kcal)  (1,2,3,11) 

Środa        

31.05.2023r 

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) 

 

Zupa grochowa* z ziemniakami ( 178 kcal),  

kluski leniwe (180 kcal), surówka: marchew z  

jabłkiem;( 59 kcal)       jogurt bananowy do 

picia (70 kcal), (1,2,3,4,) 

 

  Pieczywo mieszane: chleb baltonowski, żytni, razowy ٭

* 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. 



 

 

 


