
JADŁOSPIS DEKADOWY 

19.09.2022r. – 30.09.2022r. 

  

PONIEDZIAŁEK 19.09.2022 

ŚNIADANIE: owsianka na mleku z siemieniem lnianym -200g, chleb razowy-35g z masłem-5g i 
wędliną-5g, sałata- 5g, świeży ogórek-10g, napar z herbaty z cytryną-200g 

OBIAD: zupa -krem kalafiorowa z makaronem i zieloną pietruszką-235g, pieczeń duszona z łopatki-
60g, ziemniaki-100g, gotowana marchew z groszkiem-80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: deser mleczny „Bakuś”-100g, andruty kaliskie, płatki migdałowe-15g, śliwka-
20g   

  

WTOREK 20.09.2022 

ŚNIADANIE: kawa zbożowa na mleku-200g, chleb-35g z masłem-5g i pastą jajeczną i 
szczypiorkiem-10g, biała rzodkiew, pomidor-15g, napar z herbaty owocowej-200g 

OBIAD: zupa pomidorowa z ryżem-235g, „Gzik po poznańsku”-80g, ziemniaki-100g,napój z soku-
200g 

PODWIECZOREK- pizzerka  z sosem węgierskim i żółtym serem -100g, napar z herbaty-200g, 
ogórek świeży, papryka (20g) 

  

ŚRODA 21.09.2022 

ŚNIADANIE: płatki owsiane na mleku z suszonymi śliwkami-150g, bułka-35g z masłem-5g i pastą 
z makreli-5g lub miodem(5g), ogórek kwaszony-10g, napar herbaty ziołowej-200g 

OBIAD: zupa grochówka z wkładką mięsa -235g, pyzy z masłem-100g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: sałatka owocowa z jogurtem naturalnym (banan, jabłko, melon)-150g 

  

CZWARTEK 22.09.2022 

ŚNIADANIE: kakao na mleku -200g, chleb ziarnisty-35g z masłem i pasztetem lub dżemem-5g,  
napar z herbaty-200g, jabłko, gruszka, rzodkiewka-30g 

OBIAD: zupa barszcz  z makaronem-235g, pulpety w sosie koperkowym-80g, ziemniaki-100g,  
młoda marchew - 40g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: coctail mleczno – truskawkowy(wyrób własny)-200g, biszkopty-20g 

  

PIĄTEK 23.09.2022 

ŚNIADANIE: płatki kukurydziane na mleku-150g, bułka graham -35g z masłem-5g i pomidorem -
10g, napar z melisy-200g 

OBIAD: zupa dyniowa krem z ryżem-235g, jajko smażone -60g, ziemniaki-100 ,gotowany szpinak-
50g, napój z soku -200g 

PODWIECZOREK: serek homogenizowany-125g, wafle zbożowo- ryżowe-20g, winogrono-30g 



 

 

 

PONIEDZIAŁEK 26.09.2022 

ŚNIADANIE: chleb-35g z masłem -5g i żółtym serem-5g, kawa zbożowa na mleku-200g, napar 
herbaty z cytryną-200g, kolorowa papryka- 10g 

OBIAD: zupa krupnik z kaszą jaglaną-235g, domowe kluseczki  z skwarkami mięsa-100g, ogórek 
kiszony-10g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: sok pomarańczowy-125g, chałka z masłem-30g               

                                                                                                                    

WTOREK 27.09.2022 

ŚNIADANIE: bułka-35g z masłem 5g i pastą z soczewicy-5g lub dżemem, płatki orkiszowe z 
siemieniem lnianym na mleku-200g, napar z herbaty owocowej-200g, ogórki kiszone-20g 

OBIAD: rosół na mięsach mieszanych z makaronem-235g, kurczak w potrawce-60g, ryż brązowy-
100g, gotowany bukiet warzyw-70g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: galaretka z truskawek-150g, pałki kukurydziane-20g 

  

ŚRODA 28.09.2022 

ŚNIADANIE: chleb jaglany-35g z masłem-5g, parówka z szynki-10g, kawa zbożowa na mleku-200g, 
napar z herbaty miętowej-200g, ogórek świeży, sałata-200g   OBIAD: zupa z brukselki-235g, kotlety 
rybne-60g, ziemniaki purre z koperkiem-100g, surówka z kapusty pekińskiej-80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: mus owocowo- warzywny-120 , mini bułka z masłem-20g 

 

CZWARTEK 29.09.2022 

ŚNIADANIE:rogale-35g z masłem -5g i dżemem-5g, herbata z cytryną-200g, kakao na mleku-200g, 
biała rzodkiew, jabłko-20g 

OBIAD: zupa ogórkowa z ziemniakami i koperkiem-235g, duszony filet z indyka-60g, kasza pęczak-
100g, gotowana  czerwonej kapusty- 80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: budyń czekoladowy-150g, jabłko-20g 

  

PIĄTEK 30.09.2022 

ŚNIADANIE: bułka graham -35g z masłem-5g i twarożkiem-10g, płatki kukurydziane na mleku-
150g kiwi, jabłko- 20g, napar z melisy-200g 

OBIAD: zupa kapuśniak -235g, naleśniki z konfiturą truskawkową -120g, napój z soku -200g 

PODWIECZOREK: jogurt owocowy-125g, orzechy nerkowca-20g 

 

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ZMIAN W JADŁOSPISIE 
 


