
 
 

Jadłospis od 11.03.2019-15.03.2019 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 
Pieczywo pszenno-razowe, sałata, szczypior, 

kiełki rzodkiewka, szynka chłopska.  
Kawa z mlekiem lub herbata owocowa. (1,2) 

Pomarańcza, 
orzechy 

włoskie (10) 

Zupa grochowa z majerankiem 
Włoszczyzna (marchew, seler, pietruszka korzeń, por) 

Kość schabowa, mięso wieprzowe 
Ziemniaki, groch, majeranek 

Czosnek, pieprz, kurkuma, lubczyk, pietruszka zielona. (6) 

Kluski leniwe gotowane 
z ziemniaków, sera białego, jajka, mąki 
ziemniaczanej, odrobina soli morskiej. 
Do tego soczysta surówka z marchewki  

i jabłka. Kompot wieloowocowy.  
(śliwka, porzeczka czerwona, porzeczka 

czarna, truskawki, agrest).  (1,2,3)   

WT 

Zacierka na mleku, bułka wieloziarnista, 
naturalny serek z drobno pokrojoną papryką 

i  szczypiorem, odrobiną soli i pieprzu do 
smaku. Miód wielokwiatowy.  

herbata zielona. (1,2) 

Banan 

Zupa ogórkowa z lubczykiem 
Kość schabowa, włoszczyzna ogórek kiszony, ziemniaki 

Sól morska, pieprz czarny, ziele angielskie,  
lubczyk i majeranek do smaku. (6) 

Gulasz duszony z indyka,  
ryż pełnoziarnisty, surówka z białej 

kapusty, ze szczypiorkiem, z marchewką, 
z odrobiną soli.  Kompot wieloowocowy. 

(1) 

ŚR 
Pieczywo pszenno-graham, sałata, pomidor, 

szczypior, kiełki jarmużu,  
herbata czarna z cytryną lub mleko (1,2) 

Kiwi 

Zupa gulaszowa z kminkiem  
Włoszczyzna, mięso wieprzowe (od szynki) 

Świeża papryka podpiekana w piecu konwekcyjnym, 
koncentrat pomidorowy, ziemniaki, sól morska, czarny 

pieprz, kminek mielony, liść laurowy, lubczyk. (9) 

Jajko gotowane w sosie koperkowym,  
z ziemniaczkami gotowanymi  

oraz brokułami na parze z odrobiną 
przypraw do smaku.  

Kompot wieloowocowy. (3) 

CZW 

Rogal z makiem, serek naturalny  
z rzodkiewką i szczypiorkiem,  
konfitura robiona przez dzieci.  

Kakao lub herbata  owocowa. (1,2) 

Ananas 

Zupa wielowarzywna z kasza jaglaną 
Mieszanka  7-składnikowa (kalafior, marchew, fasola 

szparagowa, cebula groszek, pietruszka, seler) 
Kość schabowa, mięso wieprzowe 

Kasza jaglana, pietruszka zielona, kurkuma, lubczyk (6,1) 

Mięso wołowe duszone, gulaszowe 
gotowane drobno pokrojone,  
z ziemniaczkami gotowanymi  
oraz surówką z selera i jabłka. 

Kompot wieloowocowy. (1) 

PT 

Pieczywo pełnoziarniste, sałata, ser żółty, 
pomidor, szczypior, pasta z gotowanego 

mięsa, pokrojonego z podduszoną cebulką, 
ogórkiem kiszonym, odrobiną musztardy  

i majonezu. Mleko lub herbata 
owocowa.(1,2 )       

Sok  
ze świeżych 

owoców (jabłko, 

gruszka, czerwona 
kapusta) 

Zupa ryżowa z pietruszka zieloną 
Mieszanka  7-składnikowa (kalafior, marchew, fasola 

szparagowa, cebula groszek, pietruszka, seler) 
Kość schabowa, mięso wieprzowe, pietruszka zielona, 

kurkuma, lubczyk, sól morska i czarny pieprz do smaku. (6) 
 

Pulpety rybne pieczone w piecu 
konwekcyjnym, ziemniaczki gotowane  

z koperkiem, surówka z kiszonej kapusty. 
Kompot wieloowocowy. (4) 

 


