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JADŁOSPIS 

 
 
 

 
Poniedziałek 
16.08.2021 

 
Wtorek 

17.08.2021 

 
Środa 

18.08.2021 

 
Czwartek 

19.08.2021 

 
Piątek 

20.08.2021 

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 Zupa owocowa z 
makaronem 
Antrykot drobiowy 
Ziemniaki  
Surówka z sałaty 
Kompot 

Botwinka  
Makaron z serem i 
musem owocowym  
Woda z miętą i cytryną 
 
 

Rosół  
Placki z jabłkami 
Surówka z marchwi  
Mięta z pomarańczą 

Pomidorowa z ryżem 
Sztuka mięsa duszona w 
warzywach 
Kasza pęczak 
Surówka z ogórka 
kiszonego  
Kompot  

Żurek  
Ryba smażona  
Ziemniaki 
Surówka z sałaty, 
pomidora i ogórka  
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 Budyń 
Arbuz  
Kawa zbożowa 

Kanapki z pastą jajeczną 
Pomidorki koktajlowe 
Kawa zbożowa 

Tosty z szynką 
Kakao  

Deser jogurtowo-
owocowy 
Herbata owocowa 

Półmisek owoców 
Herbata owocowa 

wegetariańskie    
 

  

Nr alergenów występujących w 
posiłku wg załącznika * 

1,3,7 1,3,7 1,3,7 3,7  
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JADŁOSPIS 

 
 
 

 
Poniedziałek 
23.08.2021 

 
Wtorek 

24.08.2021 

 
Środa 

25.08.2021 

 
Czwartek 

26.08.2021 

 
Piątek 

27.08.2021 

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 
Potrawka drobiowa 
Ryż  
Ogórek małosolny 
Kompot  
 

Zupa z ciecierzycy 
Krokiety z mięsem 
Surówka z kapusty 
pekińskiej 
Mięta z cytryną 

Pieczarkowa z łazankami 
Kopytka z sosem serowo 
- szpinakowym surówka 
wielowarzywna 
Kompot  

Zupa ziemniaczana 
Pulpety w sosie ziołowym 
Kasza gryczana 
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 

Kisiel z kawałkami 
owoców 
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 

 


