
                                                       

JADŁOSPIS 

 od 13.09.2021 do 24.09.2021r. 
  

 
PONIEDZIAŁEK 13.09.2021r. 

 
Śniadanie: bułka(35g) z masłem(5g) i parówką z szynki(10g), zupa mleczna z płatkami 
orkiszowymi (150g), herbata (150g), papryka czerwona(20g) 

Obiad: zupa kapuśniak(235g) , naleśniki z musem jabłkowym(100g) , napój z soku 

pomarańczowego(200g) 

Podwieczorek:  kanapka z pasztetem (40g), ogórek zielony(10g), ziołowa herbata(200g) 

 

 
WTOREK 14.09.2021r. 

 
Śniadanie: chleb (35g) z masłem(5g) i gotowanym jajkiem (15g), kawa na mleku(150g), napar z 

herbaty miętowej(150g), biała rzepa, pomidor (30g) 

Obiad: zupa rosolnik (235g), filet z indyka w sosie własnym (60g), ryż(100g), surówka z 

marchewki (80g),  napój z soku jabłkowo- truskawkowego (200g) 

Podwieczorek:  coctail  mleczno -truskawkowy(140g)- wyrób własny,  płatki migdałowe(20g) 

 

 
ŚRODA 15.09.2021r. 

 
Śniadanie: chleb(35g) z masłem(5g) i białym serem (10g), mleko z płatkami ryżowymi (200g), 

herbata owocowa(150g), ogórek , rzodkiewka(5g) 

Obiad: zupa brokułowa krem(235g), pulpety w sosie pomidorowym(60g), makaron (100g), 

gotowana biała kapusta(80g), napój z soku jabłkowo- truskawkowy (200g) 

Podwieczorek: mix owoców (180g), wafle z polewą czekoladową (20g) 

   

 
                                                              CZWARTEK 16.09.2021r. 
 

Śniadanie: chleb(35g) z masłem(5g) i tuńczykiem(10g), kakao na mleku (200g), herbata z 

ziołowa(150g) , papryka, sałata(20g) 

Obiad: barszcz czerwony z makaronem(235g) , kiełbasa w szarym sosie(70g), kasza(100g), ogórki 

kwaszone (50g), napój z soku jabłkowego (200g) 

Podwieczorek: galaretka owocowa z soku tłoczonego- wyrób własny(200g), chrupki orkiszowe(40g) 

   

 

        
                                                              PIĄTEK 17.09.2021r. 
 

Śniadanie: bułka (35g) z masłem(5g) i miodem(10g), mleko  (200g), jabłko, marchew (20g), napar 

z herbaty owocowej(200g) 

Obiad: zupa  grochówka krem (235g), jajko smażone(50g) ziemniaki(100g), gotowany 

szpinak(30g), napój z soku jabłkowo-truskawkowego (150g) 

Podwieczorek: jogurt naturalny(200g), sezamki (120g), brzoskwinia(20g) 

 

 

 



 
 

                                                
PONIEDZIAŁEK 20.09.2021r. 

 
ŚNIADANIE: chleb(35g) z masłem i żółtym serem(10g), kawa mleczna(150g), napar z herbaty 

owocowej(150g), ogórek , papryka(20g) 
OBIAD:  zupa krupnik (235g), kluski łyżką kładzione z kiełbasą (100g), gotowana kiszona 

kapusta(60g), napój z soku tłoczonego jabłkowego(200g) 
PODWIECZOREK: kisiel owocowy- wyrób własny(240g), wafle zbożowe z otrębami pszennymi 

(20g) 

 

 
WTOREK 21.09.2021r. 

 

Śniadanie: chleb(35g) z masłem(5g) i rybą w pomidorach (10g),  mleko z płatkami jaglanymi (120g), 

herbata z cytryną(150g),  ogórek kiszony (10g) 

Obiad: zupa marchwianka (235g), sos truskawkowy  (60g),ryż (100g),napój z soku jabłkowo- 

wiśniowego(200g) 

Podwieczorek:  kanapka z jajkiem i wędliną (150g), papryka czerwona (20g), napar z herbaty z 
sokiem(200g) 

 
 

ŚRODA 22.09.2021r. 
 

Śniadanie: chleb królewski(35g) z masłem(5g) i pastą z soczewicy i awokado(5g), kawa 

mleczna(150g), napar z herbaty miętowej(200g),  biała rzepa , ogórek(10g) 

Obiad: zupa rosół z makaronem (235g), filet z kurczaka w sosie potrawkowym (60g), ziemniaki 

(100g), gotowany groszek z marchewką (50g), napój z soku jabłkowo- wiśniowego(200g) 

Podwieczorek:  babka (40g), kiwi (20g), napar z herbaty z sokiem(200g) 

 

 
CZWARTEK 23.09.2021r. 

 
 

Śniadanie: bułka graham (35g) z masłem(5g) i kiełbasą szynkową(10g) , płatki kukurydziane z 
mlekiem(200g),  herbata z cytryną(200g), marchew, ogórek kiszony(20g) 

Obiad: zupa pomidorowa z ryżem (235g), gulasz z łopatki(80g), kasza(100g), gotowane buraki(80g),   

napój z soku jabłkowo- truskawkowego (200g) 

Podwieczorek: mus owocowy (100g), kokosanki(30g) 

 

 

 
PIĄTEK 24.09.2021r. 

 

Śniadanie: chleb(35g) z masłem(5g) i pastą z fasoli (5g), zupa owsianka (200g), herbata owocowa 

(200g),pomidory, żółta papryka (30g) 

Obiad: zupa owocowa (235g), paluszki z fileta rybnego z piekarnika (80g), ziemniaki(100g), 

gotowana żółta fasolka(70g), napój z soku jabłkowego-truskawkowego(200g) 

Podwieczorek: sok jabłkowo- marchewkowy(200g), pączek(40g) 

 

 


