
Jadłospis od 31.05.2021 do 11.06.2021 

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

31.05.2021 
 

poniedziałek 

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

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

Zupa pomidorowa z 
makaronem, chleb 
pszenny/razowy, kotlet  
mielony, kasza gryczana, 
surówka z kapusty 
woda z cytryną 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb 
razowy/pszenny, makaron, 
gluten, mięso mielone z  
łopatki, kasza gryczana, 
kapusta biała cytryna 
 

Pudding z 
ciastkami, 
owoc 

mleko, budyń, 
ciastka owsiane, 
owoc 

Wartość 
kaloryczna 

 280 kcal  800 kcal  205kcal 

01.06.2021 
 

wtorek 

Zupa mleczna, 
herbata, bułka chałka 
z dżemem i masłem 
 

mleko, herbata, 
chleb masło 
śmietankowe, 
bułka chałka, dżem     
owocowy       

Zupa biały barszcz, chleb 
razowy/pszenny,  
gulasz wieprzowy z 
warzywami, kasza 
jęczmienna, herbata 
zielona 

porcje rosołowe, 
włoszczyzna, ziemniaki, 
śmietana,  chleb razowy i 
pszenny, szynka wieprzowa, 
marchewka, pieczarki, 
cebula, kasza jęczmienna, 
herbata zielona 

Mleko/herbata, 
kasza manna z 
sokiem 
owocowym  

mleko, herbata, 
kasza manna, 
sok owocowy 
 

Wartość 
kaloryczna 

 270kcal  820kcal  160 kcal 

02.06.2021 
 

środa 

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

mleko, inka, chleb 
razowy/pszenny, 
masło śmietankowe, 
wędlina wieprzowa, 
ogórek, pomidor 

Zupa grochówka z 
kiełbasą i boczkiem, chleb 
razowy/pszenny, 
naleśniki z serem, 
herbata czarna  

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb 
razowy/pszenny, ziemniaki, 
groch, kiełbasa, boczek, 
mąka, jajka, twaróg, 
cynamon, herbata czarna 

Mleko/herbata, 
płatki 
kukurydziane, 
gruszka 

mleko, herbata, 
płatki 
kukurydziane, 
gluten, owoc 

Wartość 
kaloryczna 

 260 kcal  830 kcal  130 kcal 

04.06.2021 
 

piątek 

kakao / herbata 
czarna, kanapka: 
chleb razowy/ chleb 
pszenny, ser żółty 
bukiet warzyw 

mleko, kakao, 
 herbata czarna,  
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
ser żółty, ogórek, 
pomidor 

Zupa rosół, chleb 
razowy/pszenny, 
parówka w cieście 
herbata z cytryną 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny, gluten, makaron, 
mąka, jajka, parówka z 
szynki, cytryna, herbata 

Mleko/herbata, 
placki własnego 
wypieku, 
owoc 

mleko, herbata, 
mąka, jajka, cukier, 
owoc 

Wartość 
kaloryczna 

          300 kcal              760kcal         200kcal 

07.06.2021 Kawa inka z mlekiem mleko, kawa inka,  Zupa ogórkowa, chleb porcje rosołowe, śmietana, Mleko/herbata, mleko, herbata, 



 
poniedziałek 

/herbata owocowa, 
kanapka: chleb 
razowy/pszenny, 
masło śmietankowe, 
jajo, rzodkiewka 

herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe 
chleb razowy/ 
pszenny, jajka,  
rzodkiewka 

razowy/pszenny, 
carbonara, herbata 
zielona z cytryna 

włoszczyzna, chleb razowy, 
pszenny, gluten, ogórki 
kiszone, ziemniaki, boczek, 
makaron, kiełbasa, ser żółty, 
jajka, herbata zielona, 
cytryna 

budyń, słomka 
ptysiowa 
owoc 
  

budyń, słomka 
ptysiowa, gluten, 
owoc  

Wartość 
kaloryczna 

 305 kcal            830 kcal  150kcal 

08.06.2021 
wtorek 

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 wiosenna, chleb 
razowy/pszenny, kotlet  
 Fileta z serem, ziemniaki, 
sałata, woda z sokiem 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny, gluten, ziemniaki, 
filet z kurczaka, jajka, ser 
żółty, sałata, sok  
 

Mleko/herbata, 
serek owocowy 
 

mleko/herbata, 
serek owocowy 
 

Wartość 
kaloryczna 

 330 kcal  800kcal  300kcal 

09.06.2021 
środa 

Kawa inka z mlekiem 
/herbata,  kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, wędlina 
wieprzowa, papryka 

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe  
wędlina wieprzowa, 
papryka 

Zupa fasolowa z kiełbasa, 
chleb razowy/pszenny 
Makaron z serem i 
cynamonem, herbata 
czarna z cytryną 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny, gluten, fasola, 
ziemniaki, kiełbasa, 
makaron, twaróg, jajka, 
cynamaon, cytryna 

Mleko/herbata,  
galaretka z 
owocami, flipsy 

mleko/herbata 
galaretka, 
truskawki, flipsy 

Wartość 
kaloryczna 

 290 kcal  790 kcal  250 kcal 

10.06.2021 
czwartek 

kakao/ herbata 
owocowa,  kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, twaróg, 
masło śmietankowe, 
szczypiorek 

mleko, kakao,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
chleb razowy/ 
pszenny, twarożek, 
szczypior 

Zupa szczawiowa z 
jajkiem, chleb razowy 
/pszenny, gałka mięsna w 
sosie koperkowym, kasza 
bulgur, surówka z 
buraków, herbata  

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny, szczaw 
konserwowy, ziemniaki, 
jajka, gluten , mięso 
mielone z łopatki, kasza 
bulgur, koperek, herbata 

Mleko/herbata, 
kisiel owocowy, 
ciastka 
piernikowe 
 
 
 

mleko/herbata 
mąka, jajka, cukier, 
kisiel, gluten 
 

Wartość 
kaloryczna 

 310 kcal  830 kcal  330 kcal 

11.06.2021 
piątek 

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

mleko, kawa inka,  
herbata owocowa, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
chleb razowy 

Zupa krupnik, 
chleb razowy/pszenny, 
ryba po grecku, ziemniaki 
woda z cytryną 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny, gluten, ziemniaki, 
kasza jęczmienna, filet z 
miruny, marchewka, cebula, 

Koktajl 
truskawkowy, 
flipsy 

jogurt naturalny,  
truskawki, 
flipsy 



indyka, korniszon /pszenny, wędlina 
drobiowa, korniszon 

koncentrat pomidorowy, 
cytryna 

Wartość 
kaloryczna 

 280 kcal  790 kcal  200 kcal 

 


