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JADŁOSPIS 
 
 
 

 
Poniedziałek 
07.06.2021 

 
Wtorek 

08.06.2021 

 
Środa 

09.06.2021 

 
Czwartek 

10.06.2021 

 
Piątek 

11.06.2021 

Śniadanie Płatki kukurydziane z 
mlekiem 
Pieczywo mieszane, 
ser żółty, szynka, 
sałata, papryka 
czerwona, ogórek 
Herbata z cytryną 

pieczywo mieszane, 
pasztet pieczony, ser 
żółty, ser biały, dżem, 
rzodkiewka, ogórek, 
sałata 
kakao  

Zupa mleczna z ryżem, 
Pieczywo mieszane, 
serek homogenizowany, 
kiełbasa żywiecka, 
rzodkiewka, pomidor, 
sałata 
Herbata z cytryną 

Jajko na twardo 
Pieczywo mieszane, 
schab pieczony, ogórek, 
pomidor, sałata 
Kakao 

Pieczywo mieszane, 
twarożek ze 
szczypiorkiem, dżem, 
salami, pomidor, sałata, 
ogórek 

Kawa zbożowa 

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

 
1,3,7 

 
1,3,7 

 
1,3,7 

 
1,3,7 

 
1,3,7 

Obiad Zupa pazibroda 
Gulasz wieprzowy 
Kasza gryczana 
Ogórek kiszony 
Kompot  
 

Zupa z ciecierzycy 
Kotlet drobiowy 
Ryż marchewka z 
groszkiem 
Mięta z cytryną 

Warzywna z makaronem 
ryżowym 
Placki ziemniaczane 
Surówka wielowarzywna 
Kompot  

Zupa ziemniaczana 
Pulpety w sosie ziołowym 
Kasza pęczak 
Surówka z selera 
Woda z miętą i 
pomarańczą 

Zupa fasolowa 
Burger rybny 
Ziemniaki 
Surówka z kiszonej 
kapusty 
kompot 

wegetariańskie ,   
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika *  

1,3,7,9 
 

1,3,7 
 

1,3,7,9 
 

1,3,7,9 
 

1,3,4,9 

Podwieczorek Chałka z masłem 
Winogrona 
Kawa zbożowa 

Kanapki z rukolą, jajkiem 
i szczypiorkiem 
Kakao  

Zapiekanki hawajskie 
Pomidorki koktajlowe 
Herbata z cytryną 

Racuszki karotki 
Kawa zbożowa 

Serek z brzoskwinią, 
rogal maślany 
Mleko  

wegetariańskie    
 
 

- - 

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika *  

1,3,7 
  

1,3,7 
 

1,3,7 
 

1,3,7 
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JADŁOSPIS 
 
 
 

 
Poniedziałek 
14.06.2021 

 
Wtorek 

15.06.2021 

 
Środa 

16.06.2021 

 
Czwartek 

17.06.2021 

 
Piątek 

18.06.2021 

Śniadanie Płatki czekoladowe z 
mlekiem 
Pieczywo mieszane, 
krakowska, żółty ser, 
papryka   ogórek kiszony, 
sałata  
Herbata z cytryną 

Owsianka,  
Pieczywo mieszane, 
salami, ser biały, dżem, 
papryka, sałata, ogórek, 
herbata   

Pieczywo mieszane, 
szynka drobiowa, ser 
żółty, pomidor, sałata, 
ogórek kiszony, twarożek 
ziołowy,  
Kakao  

Jajecznica na masełku 
Pieczywo mieszane, 
polędwica, ser żółty, 
sałata, pomidor, ogórek 
kiszony 
Kakao   

Pieczywo mieszane, 
jajko na twardo, salami, 
sałata, pomidor, ogórek, 
sałatka jarzynowa 
Herbata  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,3,7 1,3,7 1,7 1,7 1,3,7 
 

Obiad Kapuśniak z kiszonej 
kapusty 
Antrykot drobiowy 
Ryż 
Surówka z sałaty 
Kompot 

Zupa pomarańczowa 
Szynka w sosie 
koperkowo-chrzanowym 
Ziemniaki puree 
Surówka z ogórka 
kiszonego 
Woda z miętą i cytryną 
 
 

Rosół  
Placki z jabłkami 
Surówka z marchwi 
Mięta z pomarańczą 

Pomidorowa z ryżem 
Kurczak w warzywach 
Kasza gryczana 
Surówka z sałaty ze 
śmietaną  
Kompot  

Barszcz czerwony 
Ryba po grecku 
Ziemniaki 
Surówka z sałaty 
Kompot  

wegetariańskie    
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,4,7,9 
 

Podwieczorek Domowa szarlotka  
Kawa zbożowa 

Kanapki z pastą jajeczną 
Pomidorki koktajlowe 
Kawa zbożowa 

Zimowe naleśniki 
Kakao  

Deser jogurtowo-
owocowy 
Herbata owocowa 

Sałatka owocowa 
Jogurt naturalny 
Herbata owocowa 

wegetariańskie    
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,3,7 1,3,7 1,3,7 3,7  
 

 


