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kcal: 2898 
białko:103,2g/d 
tłuszcz 
ogół.:91,7g/d 
węglowodany 
ogół:417,2g/d 
sól:5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); ogórek 45g, dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną 

Krupnik z kaszą jęczmienną i zieloną pietruszką 
w/w 60g (1,7,9); pulpet z mięsa mielonego s 
ok.135g w sosie pomidorowym (1,3,7); ziemniaki 
gotowane, ryż gotowany; mizeria z jogurtem 
naturalnym (7); kompot z owoców mieszanych; 
arbuz 200g 

Pizza z serem i pieczarkami 100g (1,7); ketchup; 
chleb mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); 
wędlina (wg etykiety); ser żółty 30g (7); sałata; 
pomidor 35g; dżem owocowy; miód, herbata z 
cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 

2898 kcal 1094 kcal 985 kcal 819 kcal 
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kcal: 3147 
białko:103,8g/d 
tłuszcz ogół.: 
119,6g/d 
węglowodany ogół: 
420,5g/d 
sól: 7,2g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
jogurt pitny 1 szt. (7) 

Zupa zalewajka (1,7); filet z mintaja w kostce 100g 
(1,3,7); ziemniaki gotowane; surówka z kapusty 
kiszonej z cebulą i olejem 60g (10); surówka z 
kapusty czerwonej z jabłkiem, marchewką i 
jogurtem naturalnym 60g (7); kompot z owoców 
mieszanych w/o** 10g; mandarynka ok. 150g 

Sałatka gros z filetem drobiowym, kapustą 
pekińską, ogórkiem konserwowym i kukurydzą 
oraz sosem z ketchupu i majonezu; chleb 
mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); wędlina 
30g (wg etykiety); ser żółty 30g (7); ogórek 40g; 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem (7) 

3147 kcal 1175 kcal 1109 kcal 863 kcal 
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kcal: 3338 
białko: 115,2g/d 
tłuszcz ogół.:115,7 
g/d 
węglowodany ogół: 
467,8g/d 
sól: 7,5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; pomidor 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
bułka z wiśnią 1 szt. (1,7) 

Zupa pomidorowa z makaronem i zieloną 
pietruszką w/w 60g (1,7,9); gulasz z mięsem z 
szynki ok.135g (1,7); ziemniaki gotowane; kasza 
gryczana; sałatka z buraczków z cebulą, jabłkiem i 
olejem 60g; ogórek kwaszony 1szt., kisiel 
owocowy; gruszka min.150g 

Ryż z jabłkami, cukrem waniliowym, śmietaną i 
cynamonem (7); chleb mieszany (1); margaryna 
śniad. 20g (7); wędlina 30g (wg etykiety); ser żółty 
30g (7); sałata; ogórek konserwowy 1szt. (10); 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; kawa 
inka z mlekiem (1,7) 

3338 kcal 1271 kcal 1245 kcal 822 kcal 
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kcal: 3275 
białko:122,1g/d 
tłuszcz 
ogół.:148,9g/d 
węglowodany 
ogół:396,8 
sól: 8,5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek puszysty 15g (7); wędlina 
35g (wg etykiety); sałata, papryka 35g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; pasztet z gęsi 
60g (wg etykiety) 

Zupa kalafiorowa i zieloną pietruszką w/w 60g 
(7,9); filet drobiowy s ok.135g (1); ziemniaki 
gotowane; ryż gotowany; surówka z marchewki i 
jabłka z jogurtem naturalnym 60g (7); brokuły z 
wody 60g; kompot z owoców mieszanych w/o 10g; 
jabłko 150g 

Jajko w sosie tatarskim z ogórkiem konserwowym, 
koperkiem i sosem jogurtowo-majonezowym (3,7); 
chleb mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); 
wędlina 30g (wg etykiety); ser żółty 30g (7); 
pomidor 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem (7) 

3275 kcal 1141 kcal 1181 kcal 953 kcal 
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kcal: 2274 
białko: 81,2g/d 
tłuszcz 
ogół.:82,0g/d 
węglowodany 
ogół:356,0g/d 
sól:4,3g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. 
(7); wędlina 30g (wg etykiety); szczypiorek, 
rzodkiewka, dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; serek wiejski 1szt. (7) 

Zupa grochowa z grzankami w/w 60g (1,9); knedle 
z truskawkami, z sosem śmietanowym, cukrem i 
cukrem waniliowym (7); kompot z owoców 
mieszanych w/0 10g; sałatka z arbuza i jabłka 
150g 

# Ze względu na różnorodność dostaw, 
jadłospis może ulec zmianie # 

2274 kcal 1143 kcal 1131 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
ALERGENY w posiłkach (cyfry umieszczone w nawiasach przy poszczególnych daniach): 1 – zboża zawierające gluten; 2 – skorupiaki i prod. pochodne; 3 – jaja i prod. pochodne; 
4 – ryby i prod. pochodne; 5 – orzeszki ziemne (arachidowe); 6 – soja i prod. pochodne; 7 – mleko i prod. pochodne; 8 – orzechy; 9 – seler i prod. pochodne; 10 – gorczyca i prod. 
pochodne; 11 – nasiona sezamu i prod. pochodne; 12 – dwutlenek siarki; 13 – łubin; 14 – mięczaki 
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kcal: 3451 
białko: 147,1g/d 
tłuszcz 
ogół.:116,1g/d 
węglowodany ogół: 
448,8g/d 
sól: 9,5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną 

Zupa jarzynowa w/w 60g (7,9); filet w sosie 
serowym s ok.135g z serem mozarella i porem; 
makaron świderki mieszany z pełnoziarnistym; 
sałata z jogurtem naturalnym (1,7); kompot z wiśni 
w/w 10g; pomarańcza 150g 

Hamburger z mortadeli 150g (1,3,6); bułka 
mieszana 2szt. (1); ketchup; chleb mieszany (1); 
margaryna śniad. 20g (7); ser żółty 40g (7); sałata; 
ogórek konserwowy 1szt. (10); dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa z mlekiem 
(1,7) 

3451 kcal 1095 kcal 1252 kcal 1104 kcal 
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kcal: 3252 
białko: 120,1g/d 
tłuszcz ogół.:122,3 
g/d 
węglowodany ogół: 
389,2g/d 
sól: 8,3g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; pomidor 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
serek waniliowy 1 szt. (7) 

Kapuśniak z kiszonej kapusty  w/w* 60g (7,9); 
kotlet mielony s ok.135g panierowany (1,3); 
ziemniaki gotowane; ryż gotowany; buraczki 
zasmażane 60g (1,7) kalafior 60g z bułką tartą i 
margaryną (1,7); kompot z owoców mieszanych 
w/o** 10g; jabłko 150g 

Śledź z cebulą i olejem (4); chleb mieszany (1); 
margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (wg 
etykiety); ser żółty 30g (7); ogórek 40g; dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; kakao z 
mlekiem (7) 

3252 kcal 1298 kcal 1014 kcal 940 kcal 
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kcal: 2948 
białko:124,4g/d 
tłuszcz 
ogół.:107,7g/d 
węglowodany ogół: 
374,05g/d 
sól:7,3g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek puszysty 30g (7); wędlina 
30g (wg etykiety); szczypiorek 10g, rzodkiewka 
40g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
twarożek z jogurtem naturalnym 100g (7) 

Barszcz ukraiński z białą fasolą (7,9); schab 
pieczony s ok.150g w sosie własnym (1,7); 
ziemniaki gotowane; kasza gryczana; sałatka z 
białej kapusty z marchewką cebulą i olejem; 
ogórek kwaszony 1 szt. (10); kisiel owocowy; 
banan 1szt. 

Jajecznica 2szt. (3,7); chleb mieszany (1); 
margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (wg 
etykiety); ser żółty 30g (7); sałata 15g, papryka 
35g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 

 2948 kcal 1179 kcal 885 kcal 884 kcal 
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kcal: 3371 
białko:127,4g/d 
tłuszcz 
ogół.:137,2g/d 
węglowodany 
ogół:373,2g/d 
sól:7,5g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
2szt. (1), masło 20g (7); serek top. krążek 1szt. 
(7); wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; pomidor 
35g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
pączek z cukrem pudrem 1szt. (1,3,7); jabłko 1szt. 

Rosół z makaronem nitki i zieloną pietruszką w/w 
60g (7,9); noga z kurczaka 1szt.;  ziemniaki 
gotowane; ryż; marchewka z groszkiem 
zasmażana w/w 60g (1,7); surówka z kapusty 
pekińskiej z marchewką i olejem 60g; kompot z 
owoców mieszanych w/o 10g; baton zbożowy z 
owocami suszonymi 1szt. 

Sałatka jarzynowa z kukurydzą, papryką, ogórkiem 
konserwowym i sosem majonezowo-jogurtowym 
(7); chleb mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); 
wędlina 30g (wg etykiety); ser żółty 30g (7); 
ogórek 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem (1,7) 

 3371 kcal 1141 kcal 1386 kcal 844 kcal 
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 kcal: 2002kcal 
białko:66,8g/d 
tłuszcz 
ogół.:84,6g/d 
węglowodany 
ogół:308,5g/d 
sól:5,8g/d 

płatki kukurydziane/muesli z mlekiem (1,7); mleko 
gotowane (7); chleb mieszany (1); bułka mieszana 
(1), masło 20g (7); serek top. plaster 2szt. (7); 
wędlina 35g (wg etykiety); sałata 15g; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
jajko 1szt. w sosie jogurt.-maj.(3,7) 

Zupa z czerwonej soczewicy w/w 60g (7,9); 
makaron ze szpinakiem i serem twarogowym 
(1,7); kompot z owoców mieszanych w/o 10g; sok 
warzywno-owocowy 1szt. 150g 

# Ze względu na różnorodność dostaw, 
jadłospis może ulec zmianie # 

 2002 kcal 1044 kcal 958 kcal  

*w/w – wsad warzywny; **w/o – wsad owocowy 
ALERGENY w posiłkach (cyfry umieszczone w nawiasach przy poszczególnych daniach): 1 – zboża zawierające gluten; 2 – skorupiaki i prod. pochodne; 3 – jaja i prod. pochodne; 
4 – ryby i prod. pochodne; 5 – orzeszki ziemne (arachidowe); 6 – soja i prod. pochodne; 7 – mleko i prod. pochodne; 8 – orzechy; 9 – seler i prod. pochodne; 10 – gorczyca i prod. 
pochodne; 11 – nasiona sezamu i prod. pochodne; 12 – dwutlenek siarki; 13 – łubin; 14 – mięczaki 


