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DZIEŃ 

TYGODNIA 

 
ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PODWIECZOREK 

 
 

Poniedziałek 

Kasza manna   z mlekiem 200ml, 

(1,7)pieczywo białe i razowe 40g,(1) masło 

7g(7), szynka drobiowa 20g, pomidor 20g, 

 ogórek zielony 20g, 

herbatka owocowa 150 ml.   

II śniadanie: jabłko. 

 

 

Zupa ogórkowa z ryżem220ml (ogórki 

kiszone, włoszczyzna, ryż, przyprawy, 

śmietana 30%)  (7,9),  

 naleśniki  czekoladowe z białym 

serem i polewą jogurtowo-

truskawkową 120g(1,3,7)(mąka 

,mleko, jaja, ser biały, kakao, jogurt 

naturalny, truskawki mrożone) 

kompot wieloowocowy 150 

ml.(owoce mrożone) 

Bułka żytnia 30g, (1) z 

masłem5 g(7), jajko 

gotowane 20g(3), ogórek 

kiszony 20g, rzodkiewka, 

kawa mleczna 150ml(7) 

mandarynka. 

 

 

 

 
 

 Wtorek 
 

Płatki owsiane z mlekiem 200 ml(1,7) 

chleb orkiszowy  40 g(1), z masłem 7g(7), 

ser żółty 20g(7), polędwica z kurczaka 20 g 

ogórek zielony 20g, papryka 20g,                          

  herbatka owocowa 150 ml. 

II śniadanie: banan. 

 Krupnik z selerem naciowym 

220ml(kasza jęczmienna, seler 

naciowy, ziemniaki, włoszczyzna, 

przyprawy, )  (1,9), kotlet mielony 60g  

(łopatka wieprzowa, jaja, bułka, 

przyprawy (1,3), ziemniaki  120g , 

marchewka gotowana 60g,mizeria 

60g(ogórek zielony, jogurt 

naturalny)(7), 

kompot wiśniowy 150 ml (wiśnie 

mrożone). 

Budyń domowy waniliowy 

z musem owocowym 

150ml(mleko, cukier 

waniliowy ,mąka 

ziemniaczana, owoce 

mrożone), bułka 

kukurydziana 30g(1) z 

masłem 5 g(7),arbuz. 

. 

 
Środa 

 
 
 

Płatki jęczmienne z mlekiem 200ml (1,7), 

chleb biały i razowy 40g (1) ,masło 7g (7), 

twarożek z rzodkiewka i szczypiorkiem 

60g,  

( ser biały, jogurt, szczypiorek, rzodkiewka) 

20g(7),  

herbatka owocowa 150 ml,  

II śniadanie: arbuz 

Zupa fasolowa z ziemniakami 220ml( 

fasola biała, , włoszczyzna, ziemniaki 

przyprawy,)(9 ) lazania  z mięsem i 

warzywami 120g  

( makaron lazania, mięso wieprzowe, 

mieszanka warzywna mrożona, 

przyprawy,)  (1), ogórek kiszony 30g,  

kompot wieloowocowy 150 ml 

(owoce mrożone) 

Bułka owsiana 30g(1)                     

z masłem 5g(7),  

filet z indyka wędzony 20g, 

pomidor 20g, 

kakao 150 ml (7), banan. 

 
Czwartek 

 

Płatki kukurydziane z mlekiem 200ml(1,7), 

chleb z dynią  40 g(1),masło 7 g(7),                

pasta z jaj 20g(3,7) (jaja gotowane, 

szczypior, majonez, jogurt naturalny, 

szczypiorek ), ogórek kiszony 20g,  

herbatka owocowa 150 ml 

II śniadanie: jabłko. 

Zupa szczawiowa  z ziemniakami i 

jajkiem220ml ( szczaw konserwowy, 

jajka gotowane, włoszczyzna, 

ziemniaki, śmietana 

,przyprawy,)(3,7),pierś z indyka w 

sosie koperkowym 60g(filet z indyka, 

mąka, przyprawy)(1),ryż 

120g(1),surówka z kapusty czerwonej 

z olejem 60g,kompot z wiśni 

150ml(owoce mrożone) 

Bułka żytnia  30g (1,3),                     

z masłem (5), ser żółty 

20g(7),pomidor 

20g,herbata 150ml, 

mandarynka. 

 
    Piątek 

 

Płatki gryczane z mlekiem 200ml(1,7), 

chleb biały i razowy 40g(1) z masłem 

7g(7),parówka z szynki na gorąco 

20g,pomidor 20g,ketchup,herbata 

owocowa 150ml. 

II śniadanie: jabłko. 

 

Zupa pomidorowa z makaronem 

220ml (przecier pomidorowy, 

włoszczyzna, śmietana, makaron)), 

ryba panierowana 60g (ryba miruna, 

jaja, bułka tarta) (1,3,4) ,ziemniaki 

120g, surówka z kapusty pekińskiej z 

olejem 60g(kapusta pekińska, 

kukurydza, marchew ,olej ) 

kompot wieloowocowy 150 ml 

 

Chrupki kukurydziane, 

jogurt malinowy 

150ml(jogurt naturalnym 

maliny mrożone, miód) 

 

Jadłospis może ulec zmianie 

Woda mineralna do picia podawana bez ograniczeń 

Obróbka termiczna w piecu konwekcyjno-parowym 

 



 


