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kcal: 3212  
białko: 134 g/d 
tłuszcz 
ogół.:129,2g/d 
węglowodany ogół: 
379,2g/d 
sól:7,3 

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 (alergeny wg etykiety); papryka 
25g, ogórek 25g, dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami i zieloną 
pietruszką w/w 60g (1,7,9); makaron spaghetti z 
mięsem mielonym s ok.135g i sosem 
pomidorowym (1); ogórek konserwowy 1szt. 60g 
(10); kompot z owoców mieszanych; arbuz 200g 

Parówka na gorąco 150g (6); bułka hot-dog 
1szt.(1); ketchup; chleb mieszany (1); margaryna 
śniad. 20g (7); ser żółty 40g (7); sałata 15g; 
pomidor 35g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 

3212 kcal 1121 kcal 1061 kcal 1030 kcal 
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kcal: 3174 
białko: 124,7/d 
tłuszcz ogół.: 
123,1g/d 
węglowodany ogół: 
403,6g/d 
sól: 6,25g/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 (alergeny wg etykiety); sałata 
15g; ogórek kiszony 1szt. 60g (10), dżem 
owocowy; miód; herbata z cytryną; pasztet z gęsi 
60g  

Krupnik jaglany z zieloną pietruszką w/w 60g (9); 
kotlet schabowy s ok.135g panierowany (1,3); 
ziemniaki gotowane, ryż gotowany; surówka z 
marchewki i jabłka z jogurtem naturalnym 100g 
(7); kompot z owoców mieszanych w/o** 10g; 
śliwki min.150g 

Jajecznica 2szt. ze szczypiorkiem (3,7); chleb 
mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); wędlina 
30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g (7); 
papryka 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem (7) 

3174 kcal 1169 kcal 1253 kcal  752 kcal 

ś
ro

d
a

 

3
0

.0
9

.2
0

2
0

 

kcal: 2991 
białko: 138g/d 
tłuszcz ogół.: 
104,7g/d 
węglowodany ogół: 
384g/d 
sól: 7,45g/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, pomidor 35g, 
dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
obwarzanek z polewą czekoladową (1,3,7) 

Zupa z fasolką szparagową w/w 60g (7,9); filet 
drobiowy s ok.135g w sosie serowym z z serem 
mozarella, serkiem topionym, śmietaną, porem i 
papryką (7); makaron świderki mieszany z 
pełnoziarnistym (1);  kisiel owocowy; melon 
min.150g 

Warzywa na patelnię z kukurydzą 100g; chleb 
mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); wędlina 
30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g (7); 
ogórek 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 

2991 kcal 1352 kcal 985 kcal 654 kcal 
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kcal: 3013 
białko: 127,1g/d 
tłuszcz 
ogół.:100,1g/d 
węglowodany 
ogół:410,4g/d 
sól: 7,2 

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 30g (alergeny wg etykiety); szczypiorek, 
rzodkiewka, dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; serek wiejski 1 szt. (7) 

Zupa ogórkowa w/w 60g (7,9); filet z mintaja w 
kostce panierowany 100g (1,3,4); ziemniaki 
gotowane; surówka z kiszonej kapusty z cebulą i 
olejem 80g (10); kompot z jabłek i śliwek w/o 10g; 
sok warzywno owocowy 250ml 

Pizza 100g (1,7); chleb mieszany (1); margaryna 
śniad. 20g (7); wędlina 30g (alergeny wg etykiety); 
ser żółty 30g (7); sałata; papryka 35g, dżem 
owocowy, miód; herbata z cytryną, kakao z 
mlekiem (7) 

3013 kcal 1161 kcal 850 kcal 1002 kcal 
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kcal: 2419 
białko: 67,6g/d 
tłuszcz 
ogół.:64,3g/d 
węglowodany 
ogół:392,5g/d 
sól:6,75g/d 

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

Barszcz ukraiński z białą fasolą w/w 60g (7,9); 
kopytka z bułką tartą i margaryną (1,7); brokuły 
gotowane (1,7); kompot z owoców mieszanych 
w/0 10g; baton zbożowy 1szt. (1,5,8), jabłko 150g 

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

2419 kcal 1324 kcal 1095 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: 2895 
białko: 126,8g/d 
tłuszcz 
ogół.:100,7g/d 
węglowodany ogół: 
370,9g/d 
sól: 8,35g/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; pomidor 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną 

Zupa koperkowa w/w 60g (7,9); potrawka z fileta 
drobiowego z marchewką, selerem, pietruszką, 
groszkiem konserwowym i koncentratem 
pomidorowym w/w ok. 60g (1,9); kompot z 
owoców mieszanych w/w 10g; gruszka min.150g 

Kiełbasa na gorąco 150g (6); ketchup; chleb 
mieszany (1); margaryna śniad. 20g (7); ser żółty 
30g (7); sałata 15g; ogórek 35g; dżem owocowy; 
miód; herbata z cytryną; kawa zbożowa z mlekiem 
(1,7) 

2895 kcal 1160 kcal 908 kcal 827 kcal 
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kcal: 3440 
białko: 114,6g/d 
tłuszcz ogół.: 
121g/d 
węglowodany ogół: 
414,3g/d 
sól: 7,25g/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; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
jogurt owocowy 1 szt. (7) 

Zupa pomidorowa z zacierką i zieloną pietruszką  
w/w* 60g (7,9); (1,3); kotlet mielony s ok.135g 
panierowany; ziemniaki gotowane; ryż gotowany; 
sałatka wiosenna z sałatą, ogórkiem, rzodkiewką i 
jog. nat. 100g (7); kompot z owoców mieszanych 
w/o** 10g; mandarynka 1szt. 

Pasta jajeczna 1,5szt. ze szczypiorkiem (3,7); 
chleb mieszany, margaryna śniad. 20g (7); 
wędlina 30g (alergeny wg etykiety); ser żółty 30g; 
pomidory 40g; dżem owocowy, miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem (7) 

3440 kcal 1314 kcal 1089 kcal 1037 kcal 

ś
ro

d
a

 

0
7

.1
0

.2
0

2
0

 

kcal: 3075 
białko:138,9g/d 
tłuszcz 
ogół.:116,7g/d 
węglowodany ogół: 
385g/d 
sól:7,45g/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; ser 
biały 80g (7) 

Zupa kalafiorowa z zieloną pietruszką w/w 60g 
(7,9); gulasz meksykański z mięsem wieprz. s 
ok.135g fasolą czerw., papryką, cebulą i konc. 
pomid. w/w 60g (1,7); ziemniaki gotowane; kasza 
gryczana; ogórek kiszony 2szt. 60g (10); kisiel 
owocowy; jabłko min.150g 

Sałatka z kurczakiem i sosem miodowo-
musztardowym z sałatą, ogórkiem, pomidorem, i 
cebulą (3,7); chleb mieszany (1); margaryna śniad. 
20g (7); wędlina 30g (wg etykiety); ser żółty 30g 
(7); papryka 40g; dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kawa zbożowa z mlekiem (1,7) 

 3075 kcal 1263 kcal 1090 kcal 722 kcal 
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kcal: 3006 
białko:122,5g/d 
tłuszcz 
ogół.:88,4g/d 
węglowodany 
ogół:429,3g/d 
sól:9,6g/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; pomidor 
35g; dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
bułka jogurtowa 1szt. (1,3,7); jabłko 1szt. 150g 

Krupnik z kaszą jęczmienną i zieloną pietruszką 
w/w 60g (1,7,9); medalion drobiowy z filetem 
drobiowym s ok.135g, papryką i kukurydzą 
panierowany (1,3); ziemniaki gotowane; ryż; 
surówka z marchewki i jabłka z jogurtem 
naturalnym (7); kompot z owoców mieszanych w/o 
10g; baton zbożowy z owocami suszonymi 
1szt.(1,5,8) 

Makrela wędzona dzwonki 100g; chleb mieszany 
(1); margaryna śniad. 20g (7); wędlina 30g (wg 
etykiety); ser żółty 30g (7); ogórek konserwowy 
2szt. 60g (10); dżem owocowy; miód; herbata z 
cytryną; kakao z mlekiem (1,7) 

 3006 kcal 1394 kcal 860 kcal 752 kcal 
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 kcal:2328 
białko:65,3g/d 
tłuszcz 
ogół.:70,0g/d 
węglowodany 
ogół:358,9g/d 
sól:6,1g/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; papryka 
35g, dżem owocowy; miód; herbata z cytryną; 
jajko 1szt. w sosie jogurt.-maj.(3,7) 

Zupa grochowa z grzankami 60g (9); kluski śląskie 
z gulaszem warzywnym z brokuła, kalafiora, 
marchewki i kukurydzy (1,7); kompot z owoców 
mieszanych w/o 10g; sok owocowy 150g 

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

 2328 kcal 1350 kcal 978 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 


