
JADŁOSPIS
ŚNIADANIE/ II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

07.12.2022 

ŚRODA

Melon 80g

Zupa: Ogórkowa z 

ziemniakami 250ml /7,9/                                                        

II Danie: Ryż 100g, fasola z 

warzywami po meksykańsku 

80g, surówka z kapusty 

pekińskiej z ogókiem zielonym 

80g, woda z miętą i cytryną 

200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g /7/, 

polędwica sopocka 

20g, papryka 

czerwona 20g, cykoria 

20g, kakao na mleku 

200ml /1,7/, banan 

80g

Kasza jęczmienna na mleku 

220ml /1,7/, kajzerka 40g 

/1/ z masłem 5g /7/, szynka 

gotowana 20g, rzodkiewki 

15g, sałata 5g, herbata 

owocowa 200ml

01.12.2022 

CZWARTEK

Bułka paryska 35g /1/ 

z masłem 5g /7/, 

kiełbasa krakowska 

20g, sałata, ogórek 

zielony 20g, kawa na 

mleku 200ml /1,7/, 

kiwi 80g

Mandarynka 80g

Kiełbaski z szynki na gorąco 

80g,  pieczywo mieszane 40g 

/1/ z masłem 5g /7/, 

pomidorki koktajlowe 20g, 

ketchup 5g, kakao na mleku 

200ml /1,7/

02.12.2022 

PIĄTEK

Jabłko 80g

Płatki musli na mleku 220ml 

/1,7/, pieczywo mieszane 

40g /1/ z masłem 5g /7/, ser 

żółty 20g, pomidor 20g, 

sałata 5g, herbata z cytryną 

200ml

Kiwi 80g

06.12.2022 

WTOREK

Zupa: Z soczewicy z 

ziemniakami 250ml /9/                                                                  

II Danie: Kasza pęczak 50g /1/, 

pulpet w sosie ziołowym 60g 

/1,3/, surówka z ogórka 

kwaszonego, jabłka i cebuli 

80g, kompot owocowy 200ml

Ciasto piernik 150g 

/1,3,7/ wyrób własny, 

herbata owocowa 

200ml, banan 80g

05.12.2022 

PONIEDZIAŁEK

Zupa: Zacierkowa 250ml 

/1,3,9/                                                             

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 150g, kotlet z ryby 

miruna 60g /1,3,4/,  surówka z 

kapusty kiszonej 80g, woda z 

miętą i cytryną 200ml

Zapiekanka z serem 

żółtym i ananasem 

150g /1,7/, ketchup 

5g , herbata z cytryną 

200ml, jabłko 80g

Kasza manna na mleku 220g 

/1,7/ pieczywo z  masłem 5g 

/7/, pasztet drobiowy 20g 

/10/, ogórek kwaszony  20g, 

herbata z cytryną 200ml 

/1,7/

Pomarańcza 80g

Zupa: Jarzynowa  250ml /7,9/                                                            

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 150g, kotlet 

mielony 60g /1,3/, marchewka 

zasmażana 80g /1,7/, kompot 

owocowy 200ml 

Ryż na mleku 220ml /7/, 

pieczywo mieszane 40g /1/ z 

masłem 5g /7/, szynka z 

indyka 20g, papryka 

czerwona 20g, sałata 5g, 

herbata owocowa 200ml

Zupa: Ryżanka z natką 250 ml 

/9/                                                         

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 150g, befsztyk 

wołowy z cebulką 60g /1,3/, 

sałata ze szczypiorkiem w sosie 

winegret 80g, kompot 

owocowy 200ml

Bułka drożdżowa  z 

serem 150g /1,3,7/, 

kakao na mleku 

200ml /1,7/, jabłko 

80g



13.12.2022 

WTOREK 

14.12.2022 

ŚRODA

Płatki owsiane na mleku 

220ml /7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, twarożek z miodem 

25g /7/, herbata owocowa 

200ml

Sok z jabłka 200ml

12.12.2022 

PONIEDZIAŁEK

Jabłko 80g

Pudding czekoladowy 

200g /1,3,7/, chrupki 

kukurydziane 40g, 

banan 80g

09.12.2022 

PIĄTEK

Płatki ryżowe na mleku 

220ml /1,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, szynka dziadkowa 

20g, ogórek kwaszony 20g, 

sałata 54g 15g, herbata 

owocowa 200ml

Pomarańcza 80g

Zupa: Barszcz biały z kiełbasą i 

ziemniakami 250ml /1,3,7,9/                                                                                         

II Danie: Kluski leniwe z serem 

150g /1,3,7/, surówka z 

marchewki i jabłka 80g /1,3/, 

woda z miętą i cytryną 200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g /7/, 

polędwica miodowa 

20g, papryka 

czerwona 20g, kawa 

na mleku 200ml 

/1,7/, kaki 80g

Zupa: Szczawiowa z jajkiem i 

ziemniakami 250ml /3,7,9/                                                                                              

II Danie: Makaron 50g /1/, sos 

pomidorowy  z mięsem 60g 

/1/, ogórek kwaszony 80g, 

kompot owocowy 200ml

Zupa: Pomidorowa z lanymi 

kluskami 250ml /1,3,7,9/                                                               

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 150g, pałka z 

kurczaka pieczona 80g, 

buraczki zasmażane /1,7/ 80g, 

kompot owocowy 200ml 

Budyń waniliowy 

200ml /1,3,7/, mus 

truskawkowy 20g, 

wafle ryżowe 40g08.12.2022 

CZWARTEK

Kasza manna na mleku 

200ml /1,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, pasztet mięsny 20g, 

ogórek kwaszony 20g, 

herbata z cytryną 200ml

Mandarynka 80g

Zupa: Kapuśniak 250ml /9/                                                                             

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 150g, kotlet z jajka 

60g /1,3/, fasolka szparagowa 

gotowana 80g, woda z miętą i 

cytryną 200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g/7/, 

polędwica z indyka 

20g, sałata 5g, 

papryka czerwona 

20g, kakao na mleku 

200ml /1,7/, jabłko  

60g

Kakao na mleku 200 ml 

/1,7/, pieczywo mieszane 

40g /1/ z masłem 5g /7/, 

kiełbaski z szynki na gorąco 

40g, pomidorki koktajlowe 

30g, ketchup 5g

Zupa: Solferino z ziemniakami 

250ml /7,9/                                                                         

II Danie: Kasza gryczana 50g , 

klops z cielęciny w sosie 

ziołowym 60g /1,3/, surówka z 

buraczków 80g, kompot 

owocowy 200ml

Pizza domowa z 

szynką i serem żółtym 

150g /1,7/, herbata z 

cytryną 200ml, banan 

80g

Płatki jęczmienne na mleku 

220ml /1,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, ser żółty edam rycki 

20g /7/, papryka czerwona 

20g, sałata 5g, herbata z 

cytryną 200ml

Melon 80g



20.12.2022 

WTOREK

Kiwi 80g

21.12.2022 

ŚRODA

Zacierki  na mleku 220g 

/1,3,7/, pieczywo mieszane 

40g /1/ z masłem 5g /7/, 

polędwica sopocka 20g , 

ogórek kwaszony 20g, 

papryka czerwona 20g, 

herbata owocowa 200ml

Melon 80g

Zupa: Pieczarkowa z 

makaronem  250ml /1,3,7,9/                                                                      

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 100g, kotlet 

schabowy 60g /1,3/, kapusta 

zasmażana 80g, kompot 200ml

Jogurt naturalny 150g 

/7/, mus 

truskawkowy 20g, 

chałka 40g /1,3/ z 

masłem 5g /7/

Płatki kukurydziane na 

mleku 220ml /7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, szynka z indyka 20g, 

ser żółty gouda 20g /7/, 

sałata 5g, herbata owocowa 

200ml

Zupa: Barszcz czerwony z 

ziemniakami 250ml /7,9/                                                            

II Danie: Kasza bulgur z 

soczewicą i pieczonymi 

warzywami 150g /1/, mix sałat 

z pomidorem, cebulą i 

pestkami słonecznika 50g, 

woda z miętą i cytryną 200ml 

Bułka musli 40g /1/ z 

masłem 5g /7/, 

kiełbasa krakowska 

20g, ogórek zielony 

20g, kakao na mleku 

200ml /1,7/, jabłko 

80g

19.12.2022 

PONIEDZIAŁEK

Jabłko 80g

Zapiekanka z serem 

żółtym i szynką 150g 

/1,7/, ketchup 5g , 

herbata z cytryną 

200ml, banan 80g

16.12.2022 

PIĄTEK

Kasza manna na mleku 

220ml /7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, schab pieczony 20g, 

ogórek kwaszony 20g, 

pomidorki koktajlowe 20g, 

herbata z cytryną 200ml

Pomarańcza 80g

Zupa: Zacierkowa z natką 

250ml /1,3,9/                                                                         

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 1502g, kotlecik  z 

dorsza w chrupiącej panierce 

60g /1,3,4/, surówka z 

czerwonej kapusty 80g, 

kompot 200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g /7/, 

szynka konserwowa 

20g, ogórek zielony 

20g, sałata 5g, kakao 

na mleku, jabłko 80g 

Zupa: Kalafiorowa z  

ziemniakami 250ml /7,9/                                                 

II Danie: Ryż 50g, risotto z 

mięsem indyka i warzywami 

80g, plaster ananasa 60g, 

woda z miętą i cytryną 200ml 

15.12.2022 

CZWARTEK

Ryż na mleku 220ml /7/, 

pieczywo mieszane 40g /1/ z 

masłem 5g /7/, polędwica 

miodowa 20g , pomidor 20g, 

cykoria 5g, herbata 

owocowa 200ml

Jabłko 80g

Płatki owsiane na mleku 

220ml /7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g/7/, pasta jajeczna 20g 

/3,10/, pomidor 20g, 

herbata z cytryną 200ml

Zupa: Krupnik z ziemniakami i 

natką 250ml /9/                                               

II Danie: Kluski śląskie 100g 

/1,3/, polędwiczki wieprzowe 

w sosie własnym 60g /1/, 

surówka z ogórka kwaszonego, 

jabłka i cebuli, woda z miętą i 

cytryną  200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g/7/, pasta z 

łososia wędzonego, 

herbata z cytryną 

200ml, mandarynka 

80g



28.12.2022 

ŚRODA

Pomarańcza 80g

Zupa: Fasolowa z ziemniakami 

250ml /9/                                                                             

II Danie: Makaron 50g, 

kociołek z mięsem drobiowym 

i warzywami 80g, ogórek 

kwaszony 60g, woda z miętą i 

cytryną  200ml

23.12.2022 

PIĄTEK

Kasza kuskus na mleku 

220ml /1,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, polędwica miodowa 

20g, papryka czerwona 20g, 

sałata 5g, herbata owocowa 

200ml 

Zupa: Grochowa z 

ziemniakami 250ml /9/                                                                   

II Danie: Makaron 50g /1/, ser 

biały 60g /7/, mus 

truskawkowy 80g, woda z 

miętą i cytryną 200ml 

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g /7/, jajko 

na twardo z 

majonezem i 

szczypiorkiem 80g 

/3,10/, kakao na 

mleku 200ml /1,7/, 

kiwi 80g

27.12.2022 

WTOREK

22.12.2022 

CZWARTEK

Kasza manna na mleku 

220ml /1,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, twarożek ze 

szczypiorkiem 20g /7/, 

ogórek zielony 20g, herbata 

owocowa 200ml

Mandarynka 80g

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g /7/, 

szynka konserwowa 

20g, cykoria 20g, 

papryka czerwona 

20g, kawa na mleku, 

banan 80g 

Jabłko 80g

Makaron na mleku 220ml 

/1,7/, pieczywo mieszane 

40g /1/ z masłem 5g /7/, ser 

żółty edam rycki 20g /7/, 

ogórek kwaszony 20g, 

herbata  z cytryną  200ml 

Zupa: Zarzutka z ziemniakami 

250ml /9/                                              

II Danie: Kasza jęczmienna 50g 

/1/, klopsiki w sosie 

pomidorowym  60g /1/, 

brokuły gotowane 80g, 

kompot 200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g /7/, 

szynka gotowana 20g, 

rzodkiewka 20g, 

kakao na mleku 

200ml /1,7/, jabłko 

80g

Zupa: Rosół z makaronem 

250ml /1,3,9/                                                            

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 100g,  potrawka z 

kurczaka 80g /1,3/, brukselka 

gotowana 80g, kompot 200ml

Kisiel owocowy 

200ml, bułka 35g /1/ 

z masłem 5g /7/, 

twarożek waniliowy 

20g /7/, banan 80g

Płatki  ryżowe na mleku 

220ml /1,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/ z masłem 

5g /7/, pasta z szynki 20g 

/10/, ogórek kwaszony 20g, 

pomidor 20g, herbata z 

cytryną 200ml

Bakalie 80g

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE

29.12.2022 

CZWARTEK

Jabłko 80g

Płatki jęczmienne na mleku 

220ml /1,3,7/, pieczywo 

mieszane 40g /1/  z masłem 

5g /7/, pasta z sera żółtego i 

szynki 30g /7/, ogórek 

zielony 20g, rzodkiewki 10g, 

herbata  z cytryną  200ml

Zupa: Pomidorowa z ryżem  

250ml /7,9/                                      

II Danie: Ziemniaki z 

koperkiem 150g, kotlet 

mielony 60g /1,3/, marchewka 

z groszkiem zasmażana 80g 

/1,7/, kompot 200ml

Bułka 35g /1/ z 

masłem 5g/7/, szynka 

krucha 20g, ogórek 

kwaszony 20g,  kawa 

na mleku 200ml 

/1,7/, mandarynka  

80g

Zupa: Zalewajka z ziemniakami 

250ml /7,9/                                                  

II Danie: Ryż 100g, ser biały 

60g /7/, jabłko duszone z 

cynamonem 80g, woda z miętą 

i cytryną 200ml                    

Banan 80g

Płatki musli na mleku 220ml 

/1,7/, pieczywo mieszane 

40g /1/ z masłem 5g /7/, 

polędwica z indyka 20g, 

papryka czerwona 20g, 

herbata owocowa 200ml

30.12.2022 

PIĄTEK

Legumina z owocami  

220g /1,3,7/, 

ciasteczka domowe 

40g /1,3,7/, 


