
 
 

Jadłospis od 18.01.2021-22.01.2021 

Dzień Śniadanie II śniadanie Zupa II danie 

PON 
Pieczywo pszenno-razowe, szynka z kotła, 

bukiet warzyw (sałata, rzodkiewka, ogórek). 
Kawa z mlekiem lub herbata malinowa. (1,2) 

Winogron 

Zupa ryżowa z pietruszka zieloną 
Kurczak, ryż biały, mieszanka włoszczyzny  

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

pietruszka zielona. (6) 
 

Pierogi leniwe z masełkiem  
Surówka z marchwi i jabłka 

Kompot wieloowocowy 
Ziemniaki, ser biały, jajko, mąka ziemniaczana, 

marchew, jabłko, cukier puder, jogurt naturalny,  
sól.(1,2,3) 

WT 

Płatki owsiane z żurawiną, bułka z makiem, 
Serek naturalny z papryką i szczypiorkiem, 

miód wielokwiatowy. 
Kalarepa do gryzienia. 

Herbata zielona z melisą. (1,2) 
 

Pomarańcza, 
orzechy (10) 

Rosół z makaronem 
Kurczak, indyk, mięso wołowe marchew, seler,  

pietruszka w korzeniu, por, cebula opalana,  
nać pietruszki, makaron, sól morska,  

czarny pieprz. (1, 3, 6) 

Kotlet schabowy, ziemniaki z koperkiem, 
Mizeria z jogurtem 

Kompot wieloowocowy 
Schab, jajko, mąka, bułka tarta, sól, pieprz, olej 

Kujawski, ziemniaki, zielony koperek, ogórek 
zielony, szczypiorek, jogurt,  

sok z cytryny, cukier puder. (1,3) 

ŚR 

Pieczywo pszenno-graham,  
szynka chłopska, bukiet warzyw  

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

Banan 

Barszcz czerwony z fasolą 
Schab, buraki, włoszczyzna, fasola drobna, pietruszka 

zielona, czosnek, sól, pieprz,  
sok z cytryny, jogurt naturalny, szczypta cukru. (2,6) 

Gulasz wołowy, kluski śląskie 
Kapusta kiszona zasmażana 

Kompot wieloowocowy 
Mięso wołowe, ziemniaki, jajko, masełko, cebula,  
mąka ziemniaczana, kapusta kiszona, sól, pieprz, 

liść laurowy, ziele angielskie, cukier. (1,2,3) 

CZW 

Rogal z masłem, pasta z tuńczyka z jajkiem, 
kukurydzą, dżem truskawkowy. 

Marchew do gryzienia. 
Kakao lub herbata miętowa. (1,2,4) 

 

Gruszka, 
crispy 

 

Zupa pomidorowa z ryżem 
Włoszczyzna(marchew, seler, pietruszka korzeń, por), 

Indyk, kurczak, pomidory z puszki, ryż, bazylia, sól,  
pieprz, cukier, majeranek, pietruszka zielona,  

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

Pałka z kurczaka, gotowane ziemniaczki  
z koperkiem, sałata lodowa z fetą, papryką, 

ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką  
Kompot wieloowocowy 

 Pałka kurczaka pieczona w piecu konwekcyjnym, 
ziemniaki, koperek, sałata lodowa, feta, papryka, 

ogórek, pomidor, rzodkiewka, sól, pieprz, 
olej Kujawski. (2) 

PT 

Pieczywo wieloziarniste z masłem,  
pasta z jaj ze szczypiorkiem, mozzarella  

z pomidorem.  
Herbata czarna z cytryną lub mleko. (1,2,3,) 

Sok 
ze świeżych 

owoców  
i 

 warzyw 

Zupa szpinakowa z jajkiem 
Kurczak, włoszczyzna szpinak, jajko, 
sól, pieprz, lubczyk, ziemniaki (3,6) 

Ryba panierowana, ziemniaczki gotowane 
Surówka wielowarzywna 
Kompot wieloowocowy 

Filet rybny, jajko, ziemniaki,  mąka, bułka tarta, 
marchew, seler, korzeń pietruszki, por, jogurt 
naturalny, sól, pieprz, olej Kujawski. (1,2,3,4) 



 
 

 

 


