
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 1szt 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 30g 30g 40g

20g 5g 20g 20g 20g

30g 30g 15g 5g 30g

30g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

280g
100g/ 

100g
3 szt

80g/ 

50g
280g

130g
130g

130g 80g

80g 80g 80g

150g
2szt/ 

30g
150g

1szt/ 

30g

150g/ 

5g

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty 

pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

PODWIECZOREK
Wafle ryżowe z kremem 

śliwkowo - czekoladowym 

(wyrób wwłasny) (1)

Twarożek z ananasowym 

musem i wiórkami czekolady   

(1,7)

Bułka maslana z powidłami 

czekoladowymi (1,7) 

Kisiel owocowy do picia 

+ chrupki kukurydziane 

(1)

Kaktajl  z owoców 

leśnych  na kefirze 

(wyrób własny)(7)

Młode ziemniaki z 

koperkiem

Młode ziemniaki z 

koperkiem

Kasza bulgur, kasza pęczak  

(1)
Polewa waniliowa(7)

OBIAD

Domowy rosół z 

makaronem z mąki durum 

i natką pietruszki 

(1,9)

Zupa ogórkowa z ryżem 

pełnoziarnistym i  

koperkiem zabielana     

(1,7,9,10)

Zupa z czerwonej soczewicy 

i pomidorów (1,9)

Kapusniak z ziemniakami 

i kminkiem (1,9,10)

Makaron z mąki durum  

w sosie bolongnese  

z mięsem mielonym 

(łopatka) z 

ziołami(1,3)

Gołąbki bez zawijania w 

sosie pomidorowym z 

bazylią (1)

Nuggetsy drobiowe (1,3)

Placuszki z mięsem i 

warzywami w sosie serowym 

ze szczypiorkiem (1,3,7)

Buraczki z cebulą

Biała kapusta z marchewka i 

koperkiem posypana ziarnami 

słonecznika i dyni 

Zupa jarzynowa z 

zielonym groszkiem i  

koperkiem zabielana 

(1,7,9)

Surówka przedsmak lata 

(sezonowa sałata, ogórek 

kiszony, groszek zielony, 

szczypiorek, ziarna 

słonecznika) (10)

Ryż paraboliczny z 

jabłkiem                              

i cynamonem (1)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy
Sok owocowo-  warzywny 

(tłoczony)
Owoc sezonowyOwoc sezonowy

Pomodor Ogórek zielony Rzodkiewka Sałata Pomidor

Ogórek  małosolny  (10)

Ser żółty (7) Sałata

Pastaz tuńczyka i sera 

białego ze szczypiorkiem 

(4,7)

Twarożek z rzodkiewką i 

szczypiorkiem  (7)
Ser żółty (7)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ III 15.06.2020 -19.06.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Pieczywo jasne i razowe  

(1,11)

ŚNIADANIE

Herbata owocowa
Owsianka na mleku z 

orzechami (1,7,8)
Kakao na mleku (1,7) Herbata owocowa

Kasza kukurydziana na 

mleku (1,7)

Pieczywo pszenno 

żytnie  (1,11)

Pieczywo pszenno żytnie  

(1,11)
Bułka kajzerka(1)

Pieczywo jasne i i graham 

(1,11)

Szynka 

luksusowa(1,6,9,10)

Szynka wieprzowa 

(1,6,9,10)
Schab pieczony (1,6,9,10) Indyk pieczony (1,6,9,10)

Pasta jajeczna z  

szczypiorkiem (3)


