
Jadłospis 
11.10.2021 - 15.10.2021 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 
11.10 Pieczywo mieszane 60g z masłem 20 g , 

serek śmietankowo-ziołowy 10g, 
pasztet drobiowy 20g  surowa marchewka, ogórek 

konserwowy, rzepa, czerwona papryka 
ciepłe mleko 150 g, herbata owocowa 150 g 

 
 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

Zupa z czerwoną soczewicą i 
ziemniakami 200g, 

Ryż z koktajlem truskawkowym 
200 g, 

kompot wieloowocowy 150g, 
woda mineralna niegazowana 

 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

Wek z masłem i zielonym 
ogórkiem, 

Połówka jabłka 
Woda mineralna niegazowana 

 
 
 
 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

12.10 Pieczywo mieszane 60g z masłem 20g 
serek śmietankowy 10g, 

parówki drobiowe z ketchupem, 
zupa mleczna z zacierką 200 g, 

talerzyk warzyw: kolorowe papryki, pomidor, sałata 
lodowa, marchewka, rzepa, zielony ogórek 

herbata z miodem i cytryną 
 
 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

Zupa krupnik z ziemniakami i 
zieloną pietruszką 250 g, 
Kotlety ziemniaczane z 

kiełbaską i boczkiem 160 g + 
sos pomidorowy, 

Sałatka wielowarzywna 60 g, 
kompot wieloowocowy 150g, 
woda mineralna niegazowana 

 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

 
 

Banan, pałeczki kukurydziane 
+ sok jabłko/marchew 

Woda 
 
 
 
 
 
 

alergeny: 1 
 

13.10 Pieczywo mieszane pszenno- żytnie 60g z masłem 
20g, 

Serek śmietankowo-ziołowy 10 g, 
Szynka drobiowa, warzywa- pomidor, sałata 

lodowa, rzepa, papryka żółta i czerwona, 
Kawa 150g, 

Herbata malinowa 150 g 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

Zupa szpinakowa z ziemniakami 
250 g, 

Jajko sadzone, puree z 
ziemniaków + marchewka na 

gęsto 180 g, 
Kompot z owoców 150 g, 

Woda mineralna niegazowana  
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

Ciasto cytrynowe- wypiek 
własny, 

Sok 
jabłko/marchew/brzoskwinia 

Woda mineralna niegazowana 
 
 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

14.10 Pieczywo mieszane pszenno- żytnie 60g z masłem 
20g, 

serek kanapkowy 10g, surowa marchewka, jabłko, 
kanapki z miodem, 

zupa mleczna z płatkami górskimi 200 g, 
herbata ziołowa 150 g 

 
 
 

 
alergeny: 1,3,7 

Kapuśniak z białej kapusty  
200g, 

Bitki ze schabu z jarzynką 120 
g, 

Kasza jęczmienna 80 g 
Ogórek konserwowy 60 g, 

Kompot wieloowocowy 150 g 
Woda mineralna niegazowana 

 
 

alergeny: 1,3,7 

 
Budyń czekoladowy + 

biszkopty 
Woda mineralna niegazowana 

 
 
 
 
 
 

alergeny: 7 

15.10 Pieczywo mieszane pszenno-żytnie 60g z masłem 
20g, 

serek kanapkowy z ziołami 10g, 
żółty ser, pomidor, papryka dwukolorowa, ogórek, 

sałata lodowa, kakao 150 g, herbata malinowa 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 

Zupa pomidorowa z makaronem 
i zielona pietruszką 250 g, 

Ryba z pieca i ziemniaki 180 g, 
Surówka  z czerwonej kapusty z 

jabłkiem 60 g 
Kompot z owoców 150 g, 

Woda mineralna niegazowana 
 

alergeny: 1,3,7 

Kanapki z dżemem, ciasteczka 
be-be 

woda mineralna niegazowana 
 
 
 
 
 

alergeny: 1,3,7 



 


