
™Jadłospis od 13.06.2022 do 24.06.2022 

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

13.06.2022 
 

poniedziałek 

Kawa inka, kanapka:  
chleb razowy/ chleb 
pszenny z masłem, 
polędwica sopocka, 
pomidor 

mleko, kawa inka, 
masło śmietankowe, 
chleb razowy, 
pszenny- gluten,  
polędwica sopocka 
pomidor 

Zupa biały barszcz, chleb 
pszenny/razowy, kotlet 
mielony, kasza 
jęczmienna, buraczki, 
herbata 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny,- gluten, ziemniaki, 
mięso mielone z łopatki, jajka, 
kasza jęczmienna, buraki, 
herbata 

Mleko, 
biszkopty, 
banany 

mleko,  mąka –
gluten, jajka, 
banany 

  320 kcal  940 kcal  320kcal 

14.06.2022 
 

wtorek 

Kakao, kanapka:  
chleb razowy/ chleb 
pszenny z masłem, 
pasta jajeczna 
ogórek 

mleko, kakao, masło 
śmietankowe, chleb 
razowy, pszenny- 
gluten,  jajka, 
majonez, ogórek 

Zupa brokułowa, chleb 
razowy/pszenny, schab 
w sosie, kasza bulgur, 
ogórek małosolny, 
herbata 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny-gluten, brokuły, 
ziemniaki, schab, kasza bulgur, 
ogórek, herbata 

Herbata, budyń,  
ciastka 
owsiane, jabłka 

mleko, mąka-
gluten, jajka, mąka-
gluten, jabłko 

Wartość 
kaloryczna 

 360kcal  800  kcal  360kcal 

15.06.2022 
 

środa 

Kawa inka, kanapka:  
chleb razowy/ chleb 
pszenny z masłem, 
kiełbasa krakowska 
pomidor 

mleko, kawa inka, 
masło śmietankowe, 
chleb razowy/ 
pszenny- gluten,  
kiełbasa krakowska 
pomidor 

Zupa krupnik, chleb 
razowy/pszenny, porcja 
ryby, ziemniaki, surówka 
z młodej kapusty, woda 
z cytryną 
 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny -gluten, kasza 
jęczmienna, ziemniaki, filet z 
miruny, kapusta, rzodkiewka, 
cytryna 

Mleko, 
naleśniki z 
dżemem, słupki 
z marchewki 

mleko, mąka-
gluten, jajka,  
dżem, marchewka 

Wartość 
kaloryczna 

 360 kcal  950 kcal  200 kcal 

16.06.2022 
czwartek 

      

Wartość 
kaloryczna 

                 

17.06.2022 
 

piątek 
 

Kawa inka, kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, kiełbasa 
wieprzowa, ogórek  

mleko, kawa inka, 
masło śmietankowe, 
chleb razowy, 
pszenny- gluten,  
kiełbasa wieprzowa  
ogórek 

Zupa kartoflanka ,chleb 
razowy/pszenny, 
spaghetti z warzywami, 
herbata 
 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny -gluten, ziemniaki, 
makaron – gluten, cebula, 
pomidory, papryka, 
marchewka, herbata owocowa 

Mleko, 
miodowe 
kuleczki, jabłko 

mleko, mąka 
kukurydziana, jajka, 
kakao, jabłka 

Wartość 
kaloryczna 

 300 kcal             950 kcal  300kcal 



20.06.2022 
 

poniedziałek 

Zupa mleczna z 
płatkami ryżowymi, 
bułka chałka z 
masłem i dżemem, 
słupki z marchewki 

mleko, płatki 
ryżowe, cukier 
trzcinowy, ,masło 
śmietankowe, mąka- 
gluten, jajka, dżem, 
marchewka 

Zupa pomidorowa z 
ryżem, chleb razowy 
/pszenny, kotlet 
orientalny, ziemniaki, 
mizeria, herbata 
owocowa 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny,-gluten, ryż, 
koncentrat pomidorowy, 
schab, mąka ziemniaczana, 
jajka, majonez, ziemniaki, 
ogórek, herbata 

Mleko, kisiel,  
chrupki flipsy, 
jabłko 
 

mleko, mąka 
kukurydziana, 
kisiel, jabłka 
 

Wartość 
kaloryczna 

 350 kcal  900 kcal  320 kcal 

21.06.2022 
 

wtorek 

 Kawa inka, kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, masło, 
wędlina wieprzowa, 
pomidor 

mleko, kawa inka,  
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
mąka-gluten, 
wędlina wieprzowa, 
pomidor 

Zupa rosół, chleb 
razowy/pszenny, 
podudzia z kurczaka 
pieczone, ryż, 
marchewka z jabłkiem, 
woda z syropem 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny,-gluten, makaron-
gluten,  ryż, podudzia z 
kurczaka, marchewka, jabłka, 
majonez, syrop 

Mleko, 
galaretka z 
truskawkami, 
wafle ryżowe 

mleko, galaretka,  
Truskawki, wafle 
ryżowe-ryż, 

Wartość 
kaloryczna 

 360 kcal                 800 kcal  300 kcal 

22.06.2022 
 

środa 

Kawa inka, kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, masło, 
szynka z indyka, 
papryka 

mleko, kawa inka,  
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
mąka- gluten, 
szynka z indyka, 
papryka 

Zupa żurek, chleb 
razowy/pszenny, 
makaron z truskawkami 
i serem, woda z cytryna 
 

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

Mleko, bułka 
stokrotka, 
słupki z 
marchewki 

mleko, mąka -
gluten jajka, 
marchewka 

Wartość 
kaloryczna 

 320 kcal  940 kcal  360 kcal 

23.06.2022 
 

czwartek 

Kakao kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, masło 
śmietankowe, 
twarożek na słodko, 
pomidor 

mleko, kakao, cukier 
trzcinowy, masło 
śmietankowe mąka-
gluten, twaróg, 
cukier, marchewka 

Zupa kalafiorowa, chleb 
razowy/pszenny, kotlet 
schabowy z fileta, kasza 
bulgur, sałata z 
rzodkiewką i 
szczypiorkiem, herbata 
zielona 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny- gluten,  mąka- gluten, 
kalafior, ziemniaki,  
jajka,  filet z kurczaka, kasza 
bulgur, sałata, rzodkiewka, 
szczypior, herbata zielona 

Mleko, 
naleśniki z 
dżemem, 
truskawki 

mleko, mąka-
gluten, jajka, dżem, 
truskawki 

Wartość 
kaloryczna 

 290 kcal  860 kcal  350 kcal 



24.06.2022 
 

piątek 

Kawa inka, kanapka: 
chleb razowy/ 
pszenny, masło 
śmietankowe, 
wędlina, pomidor 

 mleko, kawa inka, 
cukier trzcinowy, 
masło śmietankowe, 
mąka- gluten, 
wędlina, pomidor 
 

Zupa lane kluski, chleb 
razowy/pszenny, kotlet 
rybny, ziemniaki, 
korniszon, woda z 
syropem 

porcje rosołowe, śmietana, 
włoszczyzna, chleb razowy i 
pszenny -gluten, mąka - gluten, 
jajka, filet z miruny, ziemniaki, 
korniszon, syrop 

Mleko, ciastka 
owsiane, jabłko 

mleko, mąka-
gluten, jajka, 
cukier,   jabłko 

Wartość 
kaloryczna 

      350kcal  900 kcal   330 kcal 

 

 


