
 

Jadłospis na okres od 01.06.2020 do 05.06.2020. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Śniadanie Płatki jaglane na mleku (200ml) 
1,7 

Kanapki: 
Pieczywo mieszane (razowe, 

pszenne), masło, wędlina, 
ogórek, szczypiorek (150g) 

1,7,12 
Herbata rumiankowa (200ml) 

Kasza kuskus na mleku (200ml) 
1,7,12 

Pieczywo mieszane (razowe, 
pszenne), pasztet domowy, 

sałata, papryka (150g) 1,7,12 

Kluski lane na mleku (200g) 
1,3,7Kanapki:Pieczywo 

mieszane ( razowe, pszenne), 
masło, serek capri, dżem 

truskawkowy  niskosłodzony  
(150g) 1,7,12Herbata (200ml) 

Płatki owsiane na mleku (200g) 
1,3,7Kanapki:Bulka grahamka, 

masło, schab, ogórek, 
szczypiorek (150g) 

1,3,7Herbata (200ml) 

Jajecznica na masełku (200g) 
3,7Kanapki:Pieczywo mieszane 
(razowe, pszenne), pasta  rybna 

z pomidorkami koktajlowymi  
(150g) 1,3,4,7,12Herbata 

owocowo-ziołowa (200ml) 

Obiad Zupa szczawiowa z jajkiem ( 
250ml) 1,7,10Pieczywo 

1,12Forszmak drobiowy z 
warzywami i ryżem (240g) 
3,7,10Kompot owocowy 

(200ml)Jabłko 1/2 

Zupa kapuśniaczek z młodej 
kapusty z koperkiem (250ml) 

7,10Pieczywo 1,12Filet z 
kurczaka w chrupiącej panierce 

(60g) 1,3Ziemniaki 
(120g)Surówka z białej kapusty, 
selera, jabłka i marchewki (60g) 

10Kompot wiśniowy 
(200ml)Nektarynka 1/2 

Zupa z młodych buraczków, 
botwinki i koperku z 
ziemniakami (250ml) 

10Pieczywo 1,12Kotlet mielony 
(60g) 1,3,7Ziemniaki (120g) 
1Buraczki zasmażane  (60g) 

10Kompot truskawkowy 
(200ml)Jabłko 1/2 

Rosół z makaronem (250ml) 
7,10Kurczak curry z ananasem 

(60g) 7Ryż (120g)Warzywa 
duszone na parze (60g) 

10Kompot owocowy 
(200ml)Banan 1/2 

Krupnik drobiowy z marchewką 
i kaszą pęczak (250ml) 

7,10Pieczywo 1,12Makaron z 
serem i owocami ze śmietaną 
(240g)1,3,7Kompot śliwkowy 

(200ml)Jabłko ½ 

Podwieczorek Chałka z masełkiem i miodem 
1,3,7Kawa zbożowa  150ml 

Pancakes z syropem klonowym 
1,3,7 

Kanapeczki- pieczywo mieszane 
(razowe, pszenne) z masełkiem, 
szynką jajkiem i szczypiorkiem 

1,3,7,12Herbata owocowo-
ziołowa 150ml 

Kluski leniwe z bułką 
zasmażaną na masełku 1,3,7 

Jabłecznik 
1,30,60gHerbata150ml 

Alergeny: 

1 Zboża zawierające gluten 5 Orzeszki ziemne (arachidowe) 9 Migdały 13 Dwutlenek siarki 
2 Skorupiaki i produkty pochodne 6 Soja i produkty pochodne 10 Seler i produkty pochodne 14 Łubin 
3 Jaja i produkty pochodne 7 Mleko i produkty pochodne 11 Gorczyca i produkty pochodne 15 Mięczaki 
4 Ryby i produkty pochodne 8 Orzechy 12 Nasiona sezamu i produkty pochodne  
 


