
 
 

Jadłospis od 30.11.2020-04.12.2020 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 

Pieczywo pszenno-razowe, szynka opolska, 
 bukiet warzyw (sałata, ogórek, rzodkiewka). 
Kawa z mlekiem lub herbata miętowa. (1,2)    

 

Mandarynki 

Krupnik z kaszą  
Schab, mięso wieprzowe,  

kasza, włoszczyzna, ziemniaki, 
pietruszka zielona, sól morska, pieprz, lubczyk. (1,6)  

 

Kluski drożdżowe na parze 
Koktajl truskawkowy z naturalnym jogurtem                                     

Kompot wieloowocowy 
Mąka pszenna, jajka, mleko, cukier waniliowy, 

drożdże, truskawki, jogurt naturalny, sól. (1,2,3) 

WT 

Zacierka na mleku, bułka poznańska 
z masłem, serek naturalny z czosnkiem 

niedźwiedzim. 
Kalarepa do gryzienia. Miód wielokwiatowy. 

Koper włoski. (1,2) 

Gruszka, 
migdały (10) 

Zupa jarzynowa z zieloną pietruszką 
Schab, mięso wieprzowe,  

mieszanka 7-składnikowa (kalafior, marchew, 
 fasola szparagowa, cebula, groszek, pietruszka, seler), 

ziemniaki, pietruszka zielona, liść laurowy,  
ziele angielskie,  lubczyk, pieprz, sól morska. (1,6) 

Kotlet mielony pieczony w piecu konwekcyjnym 
Ziemniaki z koperkiem 

Mizeria z jogurtem 
Kompot wieloowocowy 

Mięso wieprzowe mielone, jajka, cebulka,  
bułka tarta,  ziemniaki, zielony koperek,  

ogórek zielony, szczypiorek, jogurt, sok z cytryny, 
cukier puder, sól, pieprz. (1,2,3) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham, szynka z kotła, 
bukiet warzyw (sałata, papryka,  

pomidorki koktajlowe). 
Mleko lub herbata  truskawkowa. (1,2) 

Banan 

Kalafiorowa z lanym ciastem  
Kurczak, szyjka z indyka, kalafior, włoszczyzna, 

lane kluski (mąka+ jajko), masło klarowane, sól, pieprz, 
lubczyk, pietruszka zielona. (1,3) 

Placki ziemniaczane 
Surówka z marchwi i jabłka 

Kompot wieloowocowy 
Ziemniaki, jajko, mąka pszenna, marchew, jabłko, 

jogurt naturalny + cytryna, sól, pieprz. (1,3) 

CZW 

Rogal z masłem, pasta z tuńczyka 
i kukurydzy, dżem brzoskwiniowy. 

Marchew do gryzienia. 
Kakao lub herbata zielona z maliną. (1,2,4) 

 

Winogron, 
żurawina 

Ziemniaczanka z czosnkiem 
Schab od szynki, włoszczyzna, ziemniaki,  

czosnek, sól morska, czarny pieprz, lubczyk,  
pietruszka zielona. (6) 

 

Kurczak w mleczku kokosowym 
Ryż pełnoziarnisty 

Mix sałat z sosem winegret 
Kompot wieloowocowy 

Pierś z kurczaka pieczona w piecu konwekcyjnym, 
ryż pełnoziarnisty, mix sałat, cebulka, papryka, 

mleczko kokosowe, sól, pieprz, tapioka, 
 olej Kujawski. (2,7) 

PT 

Pieczywo wieloziarniste, jajecznica  
na maśle ze szczypiorkiem, pasta z soczewicy,  

sałata, pomidorki. 
Mleko lub herbata czarna z cytryną. (1,2,3) 

Sok 
Mikołajkowy 

   

Zupa pomidorowa z makaronem  
Włoszczyzna, indyk, kurczak 

pomidory z puszki, makaron, bazylia, sól, pieprz, cukier, 
majeranek, pietruszka zielona, liść laurowy,  

ziele angielskie. (1,2,3,6) 

Ryba panierowana 
Ziemniaki z koperkiem 

Ogórek kiszony 
Kompot wieloowocowy 

Filet rybny, jajko, mąka, bułka tarta, sól, pieprz,  
olej Kujawski, ziemniaki, zielony koperek, 

ogórek kiszony. (1,2,3,4) 
 


