
Jadłospis od 17.05.2021 do 28.05.2021 

Data Śniadanie Składniki/ Alergeny Obiad Składniki/ Alergeny Podwieczorek Składniki/ Alergeny 
 

17.05.2021 
 

poniedziałek 

Kawa inka/ herbata 
owocowa, 
kanapka:  chleb 
razowy/ chleb 
pszenny z masłem, 
wędlina wieprzowa, 
bukiet warzyw 

mleko, kawa inka, 
herbata owocowa, 
masło śmietankowe 
gluten, chleb  
razowy i pszenny, 
wędlina, ogórek 
pomidor 

Zupa ogórkowa, chleb 
razowy/pszenny,  
ziemniaki, kiełbasa 
pieczona, surówka z pora 
i marchewki, 
herbata zielona  

porcje rosołowe, 
włoszczyzna, ziemniaki, 
śmietana,  chleb razowy i 
pszenny, ogórki kiszone, 
kiełbasa biała parzona, 
Por, marchewka, jabłko, 
Herbata zielona 
 

Jogurt owocowy, 
flipsy,  

jogurt owocowy, 
flipsy 

Wartość 
kaloryczna 

 280 kcal  750 kcal  205kcal 

18.05.2021 
 

wtorek 

kakao/herbata, 
kanapka: chleb 
razowy/pszenny z 
masłem i jajkiem, 
pomidor 

mleko, kakao,  
herbata, chleb 
razowy/pszenny 
masło śmietankowe, 
jajko, pomidor 
           

Zupa jarzynowa, chleb 
pszenny/razowy, kotlet 
pożarski, ryż, mizeria, 
woda z sokiem 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy/pszenny, 
ziemniaki, gluten, mięso 
mielone z kurczaka, 
ryż,ogórek, sok owocowy 

Mleko/herbata, 
galaretka z 
owocami, ciastka 
 
         

mleko, herbata, 
galaretka 
truskawki, ciastka 
 

Wartość 
kaloryczna 

 395kcal  790kcal  160 kcal 

19.05.2021 
 

środa 

Kawa inka/herbata 
zielona, kanapka: 
chleb razowy/chleb 
pszenny z masłem, 
kiełbasa krakowska, 
bukiet warzyw 

Mleko, inka, chleb 
razowy/pszenny, 
Masło śmietankowe, 
kiełbasa krakowska, 
ogórek, pomidor 

Zupa kapuśniak ze świeżej 
kapusty, chleb 
razowy/pszenny, 
spaghetti, herbata zielona  

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy/pszenny, 
ziemniaki, kapusta, gluten, 
mięso mielone z łopatki, 
makaron, sos boloński 
herbata zielona 

Mleko/herbata, 
placki własnego 
wypieku 

mleko, herbata 
mąka, jajka, cukier, 
gluten 

Wartość 
kaloryczna 

 250 kcal  890 kcal  150 kcal 

20.05.2021 
 

czwartek 

kakao / herbata 
zielona, kanapka: 
chleb razowy/ chleb 
pszenny, ser żółty, 
sałata, rzodkiewka 

mleko, kakao, 
 herbata czarna,  
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
ser żółty, sałata, 
rzodkiewka 

Zupa szczawiowa, chleb 
razowy/pszenny, 
karkówka z żurawiną, 
kasza jęczmienna, 
korniszon, 
woda z cytryną 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
gluten, ziemniaki,  szczaw 
konserwowy, jajka, 
karkówka, żurawina ,kasza 
jęczmienna, korniszon, 
cytryna 

Mleko/herbata, 
kisiel, płatki 
kukurydziane, 
owoc 

mleko, herbata, 
kisiel, płatki 
kukurydziane, 
owoc 



Wartość 
kaloryczna 

          300 kcal              750kcal         200kcal 

21.05.2021 
 

piątek 

Kawa inka z 
mlekiem/ herbata 
owocowa, kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny , parówka, 
masło śmietankowe, 
keczup, pomidor 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe 
chleb razowy 
/pszenny, keczup, 
parówka, pomidor 

Zupa pomidorowa, chleb 
razowy/pszenny, 
kotlet rybny, ziemniaki, 
rzepa z ogórkiem, 
herbata owocowa 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
gluten, koncentrat 
pomidorowy, ryż, 
filet z miruny, ziemniaki, 
rzepa, ogórek świeży, 
herbata 

Mleko/herbata, 
babka piaskowa, 
słupki z marchewki  

mleko, herbata, 
babka piaskowa, 
Gluten, marchewka 

Wartość 
kaloryczna 

 305 kcal             790 kcal  150kcal 

24.05.2021 
poniedziałek 

Kawa inka z 
mlekiem/ herbata 
owocowa,  kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, pasztet 
wieprzowy, masło 
śmietankowe, bukiet 
warzyw 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe 
chleb razowy 
/pszenny, pasztet, 
ogórek, pomidor 

Zupa kartoflanka, chleb 
razowy/pszenny, kotlet 
schabowy panierowany, 
ziemniaki, herbata 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
gluten, ziemniaki, 
schab, jajka,  
herbata 
 

Mleko/herbata, 
płatki mlekołaki , 
owoc 

mleko/herbata 
mlekołaki, 
owoc 

  330 kcal  800kcal  300kcal 

25.05.2021 
wtorek 

Zupa mleczna, 
herbata, bułka z 
dżemem 
 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe 
bulka 
pszenna/graham, 
dżem owocowy  

Zupa rosół, chleb 
razowy/pszenny 
kurczak pieczony , kasza 
bulgur, marchewka 
tuszona, woda z cytryną 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
gluten, makaron, kasza 
bulgur, kurczak, 
marchewka, cytryna 
 

Mleko/herbata, 
kasza manna z 
sokiem, rurki, 

mleko/herbata 
kasza manna, sok 
owocowy, rurki, 
gluten 

  290 kcal  790 kcal  250 kcal 

26.05.2021 
środa 

Kawa inka z 
mlekiem/ herbata 
owocowa,  kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, wędlina, 
masło śmietankowe, 
ogórek 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe 
chleb razowy 
/pszenny, wędlina 
wieprzowa,  
ogórek, pomidor 

Zupa żurek, chleb 
razowy/pszenny 
makaron z truskawkami, 
herbata z cytryną 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
kiełbasa biała parzona, 
jajka, gluten, makaron, 
truskawki, twaróg, 
cytryna 
 

Mleko/herbata, 
ciasto własnego 
wypieku z jabłkami 
 

mleko/herbata 
mąka, jajka, cukier, 
jabłka 

  310 kcal  810 kcal  330 kcal 



27.05.2021 
czwartek 

Kawa inka z 
mlekiem/ herbata 
owocowa,  kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, twaróg, 
masło śmietankowe, 
rzodkiewka, 
szczypiorek 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
chleb 
razowy/pszenny,  
twarożek, szczypior, 
rzodkiewka 

Zupa barszcz czerwony, 
chleb razowy/pszenny, 
pierś z kurczaka w sosie 
porowym, ryż, kapusta 
pekińska z kukurydzą i 
jabłkiem, woda z sokiem 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
gluten, buraki , 
filet z kurczaka, por, ryż, 
kapusta pekińska, 
kukurydza konserwowa, 
jabłka, 
cytryna 

Deser jogurtowo 
owocowy, 
herbatniki 

jogurt naturalny,  
banany, herbatniki 
gluten 

  290 kcal  890 kcal  200 kcal 

28.05.2021 
piątek 

Kawa inka z 
mlekiem/ herbata 
owocowa,  kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny , wędlina, 
masło śietankowe, 
bukiet warzyw 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe 
chleb razowy 
/pszenny,  
wędlina z piersi 
indyka, ogórek, 
pomidor 

Zupa kalafiorowa, chleb 
razowy/pszenny, 
porcja ryby, ziemniaki, 
ogórek małosolny 
herbata 

porcje rosołowe, 
śmietana, włoszczyzna, 
chleb razowy i pszenny, 
gluten, kalafior ,,filet z 
miruny, jajek, ziemniaki, 
ogórek świeży, herbata 
 

Mleko/herbata 
jabłko pieczone 

mleko, herbata, 
jabłko 

  290 kcal  870 kcal  310 kcal 

 


