
 
 

Jadłospis od 25.02.2019- 01.03.2019 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 
Pieczywo pszenno-razowe, sałata, szynka 

opolska, kiełki brokuła, pomidor, kalarepa, 
kawa z mlekiem i herbata owocowa. (1,2,6) 

Mandarynka 

Zupa ziemniaczana z lubczykiem  
Włoszczyzna, kość schabowa, ziemniaki, 

odrobina czosnku do smaku, sól morska, czarny pieprz, 
lubczyk i pietruszką zieloną. (6) 

Kluski drożdżowe na parze z koktajlem 
truskawkowym na naturalnym jogurcie. 

Kompot wieloowocowy.  (1a,2,3) 

WT 

Zacierka na mleku, bułka wieloziarnista, 
serek naturalny z papryką, szczypiorkiem, 

miód wielokwiatowy, jabłko. 
Herbata owocowa. (1,2) 

Gruszka, 
orzechy 

włoskie (10) 

Zupa ryżowa z kurkumą 
Kurczak, ryż biały, mieszanka włoszczyzny 7-składnikowa 

(marchew, seler, por, pietruszka, kalafior, groszek) 
Sól morska, czarny pieprz, kurkuma, pietruszka zielona. (6) 

Kotlet mielony pieczony w piecu 
konwekcyjnym, w sosie cebulowym.  

Z kaszą jęczmienną, surówką z czerwonej 
kapusty ze szczypiorkiem.  

Kompot wieloowocowy. (1)  

ŚR 
Pieczywo pszenno-graham, sałata, papryka, 

ogórek, szczypior, kiełbasa na gorąco, 
herbata czarna z cytryną, mleko. (1,6,7) 

Banan, crispy 
 (11) 

Zupa z ciecierzycy na wędzące  
Włoszczyzna, kość schabowa, mięso wieprzowe, boczek 
pokrojony w kostkę, ziemniaki, ciecierzyca, pietruszka 

zielona, majeranek, czerwona papryka. (6) 

Spaghetti z mięsem wołowym  
i sosem pomidorowym. 

Z cebulką, pomidorami w puszce 
solą, pieprzem, bazylią, oregano. 
Kompot wieloowocowy. (1,2,3) 

CZW 

Rogal z makiem, serek naturalny z czosnkiem 
niedźwiedzim, konfitura robiona przez 

dzieci, marchew do gryzienia,  
kakao, herbata owocowa.(1,2)  

Ananas 

Zupa grysikowa z kapusta włoską 
Mięso z indyka, kurczaka 

Mieszanka 7-skladnikowa (marchew, por, seler, pietruszka, 
groszek, kalafior, cebula, fasolka szparagowa) 

Na kaszy mannej, z lubczykiem, tymiankiem, czarnym 
pieprzem i pietruszką zieloną. (6) 

Udko z kurczaka pieczone w piecu 
konwekcyjnym, ziemniaczki,  

mizeria z ogórków, ze szczypiorkiem,  
na naturalnym jogurcie, ze szczypta soli  
i pieprzu. Kompot wieloowocowy. (3)  

PT 

Pieczywo wieloziarniste, sałata, ser żółty, 
pomidor, szczypior, pasta z zielonego 

groszku z cebulką.  
Mleko lub herbata owocowa. (1,3) 

Sok  
ze świeżych 

owoców (jabłko, 

pomarańcza, 
cytryna, kurkuma), 

jabłko 
pieczone.  

Zupa szpinakowa z jajkiem 
Kurczak, Szpinak, Jajko gotowane,  
Sól morska, czarny pieprz, lubczyk 

Włoszczyzna, ryż biały. (3,6) 

Ryba panierowana, ziemniaczki, surówka 
z kiszonej kapusty z marchewką, kompot 

wieloowocowy. (4) 

 


