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DZIEŃ 

TYGODNIA 

 
ŚNIADANIE 

 
OBIAD 

 
PODWIECZOREK 

 
 

Poniedziałek 
 

 

Płatki jaglane z mlekiem 200ml, 

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

7g(7), ser żółty 20g(7), szynka  drobiowa 

20g, pomidor 20g, sałata, ogórek zielony 

20g 

herbatka owocowa 150 ml.   

II śniadanie: truskawki. 

 

 

Zupa kalafiorowa  z ziemniakami( 

kalafior, włoszczyzna, ziemniaki, 

przyprawy, śmietana ) 220 ml (7,9),  

 gulasz wieprzowy( szynka 

wieprzowa, papryka, cukinia, 

włoszczyzna 60g(1), makaron razowy  

120g (1,3), sałata lodowa z sosem 

winegret 60g,                          

kompot wieloowocowy 150 

ml.(mieszanka owoców mrożonych) 

Bułka kukurydziana 30g, 

(1) z masłem5 g(7), 

twarożek z bananami (ser 

biały, jogurt, banany, miód) 

20g (7) 

herbatka 150ml. 

 

 

 

 
 

Wtorek  

Płatki ryżowe z mlekiem 200ml(1,7) 

chleb ze słonecznikiem 40 g(1),                

masło 7 g (7), kiełbasa krakowska 

podsuszana 20 g, pasta z czerwonej fasoli( 

fasola konserwowa, pomidory suszone, 

czosnek, oliwa, przyprawy) 5g,  ogórek 

kiszony 20g, pomidor, herbatka owocowa  

150 ml. 

II śniadanie: truskawki. 

 Kapuśniak z młodej kapusty  z 

koperkiem 220ml(młoda ka[pusta, 

włoszczyzna, ziemniaki, przyprawy)  

(7,9), udziec z indyka w sosie 60g(1)  

kasza bulgur 120g(1), sałatka z 

buraków  60g,(buraki, jabłko, cebulka, 

olej) surówka z kapusty pekińskiej z 

olejem 60g(kapusta pekińska, 

marchew, kukurydza, olej)   kompot 

wiśniowy 150 ml.(wiśnie mrożone) 

Bułka kajzerka 30g(1)   z 

masłem 5 g(7), sałatka 

owocowa 60g 

 

 
 
 

Środa 
 
 

Płatki jaglane z mlekiem 200 l(7),chleb biały 

i razowy 40g (1),masło 7g (7), schab 

pieczony 20g, ogórek zielony20g, pomidor, 

sałata. 

herbatka owocowa 150 ml,  

II śniadanie: banan. 

Barszcz ukraiński(buraki, fasola biała 

włoszczyzna, ziemniaki, śmietana, 

przyprawy) 220 ml (9),  

kluski leniwe 120g  ( ser biały, 

ziemniaki ,jaja, mąka) (1,3,7),surówka 

z marchwi z rodzynkami i jogurtem 

naturalnym 60g(7) 

kompot wieloowocowy (mieszanka 

owoców mrożonych)150 ml. 

Bułka musli 30g(1)                     

z masłem 5g(7),  

pasta z tuńczyka 

( tuńczyk w sosie własnym, 

jaja gotowane, szczypiorek, 

majonez, przyprawy) 

20g(3,4), ogórek kiszony, 

herbatka 150 ml, jabłko. 

 
 

Czwartek 
 

Płatki jęczmienne z mlekiem 

200ml(1,7),chleb orkiszowy  40 g(1),masło 

7 g(7),   ser żółty 20g(7),polędwica 

drobiowa 20g,pomidor 20g, sałata, 

herbatka owocowa 150 ml 

II śniadanie: arbuz 

Zupa pieczarkowa z makaronem 

220ml(pieczarki, makaron, 

włoszczyzna ,śmietana, przyprawy, ) 

220 ml(1,3,7,9), gołąbki zawijane 

inaczej  60g(łopatka wieprzowa,  jaja, 

kapusta biała, przyprawy(1,3), 

ziemniaki 120g, surówka z selera z 

jogurtem  60g, (7)                                                  

kompot wieloowocowy(mieszanka 

owoców mrożonych) 150 ml. 

Bułka żytnia 30g,                     

z masłem (7), kiełbasa 

krakowska podsuszana 20g, 

ogórek zielony 20g,   

kawa z mlekiem 150 

ml(7),banan 

 
    Piątek 

 

Płatki ryżowe z mlekiem 200ml(1,7), 

pieczywo mieszane   40 g, (1),masło 7 g(7), 

jajko gotowane20g (3), szynka 20g, 

pomidor 20g,sałata, 

herbatka 150 ml. 

II śniadanie: arbuz. 

Zupa koperkowa z ryżem (ryż, 

włoszczyzna, koper,(1,9) ryba 

panierowana (ryba miruna, jajka, 

bułka tarta) 60g(1,3,4) ziemniaki 

120g, surówka z ogórka kiszonego 

60 g ( ogórki kiszone, papryka, jabłko, 

szczypiorek, olej)   kompot 

wiśniowy(wiśnie mrożone) 150 ml. 

 Kasza jaglana z owocami 

60g(kasza jaglana ,owoce 

mrożone,)(1), herbata 

150ml. 

 

Jadłospis może ulec zmianie 

Woda mineralna do picia podawana bez ograniczeń 

Obróbka termiczna w piecu konwekcyjno-parowym 

 

 


