
300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

150g
100g/ 

80g
150g 100g 10szt

150g 150g 150g 150g 1szt

100g 100g 100g 60g

1szt 1szt 1szt 1szt 1szt

Kapuśniak  z 

ziemniakami i kminkiem 

(1,9,10)

Leczo z kiełbaską 

(1,6,9) 

Ryż paraboliczny

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ I 03.02.2020 -07.02.2020

PIĄTEKCZWARTEKŚRODAWTOREKPONIEDZIAŁEK

Gulasz z drobiowo 

wieprzowy   z 

pieczarką, marchewką 

paryską, kukurydzą  i 

cebulką (1)

Makaron pelnoziarnisty  

(1,3)

Krem porowo- 

ziemniaczny z groszkiem 

posypany ziarnami dyni 

(1,9) 

Marchewka 

Owoc sezonowy

Duszona marchewka z 

groszkiem (7)

Owoc sezonowy

Buraczki 

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

Barszcz ukraińki z 

fasolką i koperkiem  

zabielany (1,7,9)

Kotlecik schabowy (1,3)

Pure ziemniaczane z 

koperkiem (7)

Krupnik z kaszy 

jaglanej z natką 

pietruszki (1,9)

Pierogi ruskie z 

cebulką(wyrób własny) 

(1,3,7)

Kefir (7)

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 

3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. 

orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. 

Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Surówka z włoskiej 

kapusty, marchewki,por  z 

dodatkiem pestek 

sloneczika i natki 

pietruszki

Owoc sezonowyOwoc sezonowy

OBIADY

Domowy rosół z makaronem z 

mąki durum z natką 

pietruszki     (1,3,9)

Piers z kurczaka soute w 

kremowoym sosie pomidorowo 

serowym ze 

szczypiorkiemi(1,7)

Kasza Bulgur (1)

Owoc sezonowy



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

150g 100g 100g
100g/ 

80g
1szt

150g 150g 150g 150g 100g

100g 100g 100g 100g 1szt

1szt 1szt 1szt 1szt 1szt

Banan

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ II  10.02.2020 - 14.02.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Kasza gryczana z 

soczewicą i 

slonecznikiem (1)

Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmienna (1)
Polewa malinowo 

brzoskwiniowa (7)

Udko pieczone z 

majerankiem(1) 

Filet rybny w ziołach z 

sosem greckim  (1,3,4) 

Zupa ogórkowa z 

ziemniakmi i koperkiem 

zabielana (1,7,9,10)

Krem ziemniaczano-

porowo- serowy  

pasypany ziarnami 

dyni i natką 

pietruszki  (1,7,9)

Zupa pomidorowa z ryżem 

pełnoziarnistym i natką 

pietruszki zabielana 

(1,7,9)

Zupa jarzynowa z 

brukselką i koperkiem 

zabielana (1,7,9)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy,migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Puszyste naleśniki 

nadziewane twarożkiem w 

posypce cynamonowej  

(1,3,7)

Barszcz czerwony z 

ziemniakami i koperkiem, 

zabielana(1,7,9)

Gulasz meksykański z 

mięsa wieprzowego(1)

Burgery drobiowe  z 

dodatkiem marchewki, 

kalafiora i natki 

pietruszki (1,3) 

OBIADY

Marchewka w śmietanie 

na ciepło (7)

Surówka z ogórka 

kiszonego, cebuli i 

papryką (10)

Surówka z czerwonej 

kapusty, buraczków z  

natki pietruszki

Colesław

Ryż pełnoziarnisty z 

czarnuszką   (1)



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 10szt 150g 4szt 280g

100g 150g 150g 100g

100g 100g

1szt 1szt 1szt 1szt 1szt

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ III 17.02.2020-21.02.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Polewa waniliowa(7)

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Surowka z marchewki, 

pora i groszku

Surówka z kiszonej kapusty, 

marchewki, pora z dodatkiem 

kukurydzy (10)

Zupa jarzynowa z 

ziemniakami i 

koperkiem zabielana 

(1,7,9)

Makaron z mąki durum  

w sosie bolongnese  z 

mięsem mielonym 

(łopatka) z 

ziołami(1,3)

Pierogi z mięsem ( 

wyrób własny) (1,3,7)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Kurczak w sosie słodko 

kwaśnym z ananasem, 

kukurydzą i papryką 

(1)

Paluszki rybne z fileta 

(1,2,3,4,6.9,10,14)

OBIADY

Krupnik z kaszy 

jaglanej z natką 

pietruszki (1,9)

Domowy rosół z 

makaronem z mąki durum 

z natką pietruszki     

(1,3,9)

Zupa z ciecierzycy z 

natką pietruszki  

(1,9)

Zupa pomidorowa po włosku z 

pieczona papryka, drobnym 

makaronem pełnoziarnistym i 

bazylią zabielana(1,7,9)

Ryż paraboliczny 

pelnoziarnisty z 

jabłkiem                              

i cynamonem (1)

Surówka z kapusty 

białej,  ogórka 

kwaszonego i kukurydzy 

(10)

Ryż pełonoziarnisty z 

curcumą (1)
Ziemniaki z koperkiem



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g
250g/ 

100g

100g/ 

80g
1szt

150g

150g 100g

100g 100g 1szt

1szt 1szt 1szt 1szt 1szt

Zupa ziemniaczana z 

porem i cieciorką z 

natką pietruszki (1,9)

Filet rybny panierowany w 

ziarnach słonecznika  

(1,3,4)

Pierogi leniwe pod 

owocwą pierzynką  ( 

wyrób własny) (1,3,7)

Pulpeciki wieprzowe z 

indykiem w sosie 

koperkowo - pomidorowym 

(1,3,7)

Czekoladowe naleśniki z 

twarożkiem o smaku 

pomarańczy (1,3,7)

Owoc sezonowy Owoc sezonowyOwoc sezonowy

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ VI 24.02.2020 -28.02.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane 

w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące 

alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. 

orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. 

Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Sos cynamonowy (7)

Surówka z kapusty 

pekińskiej z rukolą z 

dipe, ziołowym

Surówka z marchewki, 

pora z groszkiem
Banan

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

OBIADY

Zupa kalafiorowa z 

koperkiem, zabielana 

zabielany (1,7,9)

Zupa ogórkowa z ryżem i 

koperkiem zabielana 

(1,7,9,10)

Zupa meksykańska z natką 

pietruszki  zabielana 

(1,7,9)

Kapuśniak  z 

ziemniakami i kminkiem 

(1,9,10)

Pure ziemniaczane z 

koperkiem (7)

Kasza bulgur z kaszą 

pęczak z pestkami dyni 

(1)

Chiński stir fry 

(Makaron pełnoziarnisty   

z kurczakiem, cebulą, 

porą, groszkiem 

cukrowym, marchewką, 

minikukurydzą) (1,3) 

Owoc sezonowy Owoc sezonowy


